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AMAÇ 

Patoloji laboratuvarında her türlü çalışmanın düzenli yürütülmesini sağlamak. 

 

KAPSAM 

Patoloji laboratuvarında yapılan tüm işlemleri kapsar. 

 

SORUMLULAR 

 Patoloji Uzman Hekimleri 

 Patoloji Laboratuvarı Çalışanları 

 Patoloji Laboratuvarı Sekreteri 

 

GİRİŞ 

Hastanelerde laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuvar isleyişinin 

diğer birimler tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Test 

sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış 

örnek kabı seçimi, yetersiz örnek alınması, eksik test girişi yapılması v.b en çok karşılaşılan 

sorunlardır. Hem bu tür sorunları azaltabilmek hem de laboratuvar isleyişini başta klinisyenler 

olmak üzere diğer hastane çalışanlarıyla paylaşabilmek amacıyla laboratuvar rehberi hazırlandı. Bu 

rehber hastanemiz patoloji laboratuarında; 

 

1. LABORATUVAR GENEL ÇALIŞMA ESASLARI 

 Örnek gönderen birimlerin ve merkezlerin tanımı 

 Örneğin uygun şekilde transferi 

 Örnek kabul ve ret kriterleri 

 Raporların hastalara ve doktorlarına nasıl ulaştırılacağı 

 Raporlamada kullanılan ulusal ve/veya uluslar arası standartlar 

 Laboratuar dışındaki kritik süreçler ile ilgili genel bilgiler 

 Makroskobik değerlendirme 

 Mikroskobik değerlendirme 

 Sitolojik değerlendirme 

 Rutin dışında uygulanan yöntemlerin (immünohistokimya, histokimya, immünfloresan, 

moleküler teknikler, elektron mikroskopi gibi) nasıl yapılacağı 

 Kalite kontrol çalışmaları 

 Patoloji raporlarının hazırlanması 
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 Raporlama süreleri 

 Panik tanı kriterleri ve bildirimi 

 Sonuçların hastaya ve hekime ulaştırılması 

 Blok, preperat ve raporların arşivlenmesi 
 

Genel olarak patoloji; hasar verici bir uyarının hücre, doku, organ ve en sonunda da tüm organizma 

üzerinde oluşturduğu fonksiyonel ve yapısal değişiklikler üzerine odaklanır. Kısacası hastalıkların 

tanısıyla ilgilidir. Bu bağlamda Genel patoloji ve özel (sistemik) patoloji olarak ikiye ayrılır; 

1. Genel patoloji, tüm hastalıkların altında yatan, hücre veya dokulardaki anormal durum ile 

ilgilenir. 

2. Sistemik patoloji ise tanımlanmış durumların belirli tanısal süreçte kesin tanının konması ya da 

tanıların elenmesi ve sınıflandırılması ile uğraşır, organ ve dokular üzerindeki spesifik cevapları 

araştırır. 

Patoloji tanılama sürecinin önemli bir kısmı Patoloji bölümü tetkikleridir. Ancak bölüm dışında 

hastanın kliniği ve diğer laboratuar tetkik sonuçları da patoloji raporlamasında uzman doktorların 

yararlandığı kaynaklardır. Bu nedenle gerekirse patoloji uzman doktoru hasta ile görüşme ve 

muayene de yapabilir. 

Biyopsi ve operasyon materyalleri tetkikinde; özellikle tümör vakalarında, olgularımıza ileri tetkik 

olarak histokimyasal ve immünohistokimyasal çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz Patoloji 

Bölümünde; USG eşliğinde alınan ince iğne aspirasyonları, tru-cut biyopsiler, endoskopik 

biyopsiler, eksizyonel biyopsiler ve operasyon materyallerinin tetkikleri çalışılmaktadır. 
 

Çalışma Esaslarının Detayı 

Preanalitik Evre: Örneklerin veri tabanı üzerinden istemlerinin yapılması, alınması, kaydedilmesi, 

barkotlanması, laboratuara ulaştırılması, laboratuvara gelen örneklerin kabulünün yapılması, 

uygunluğunun onaylanması ve çalışmaya başlamadan önceki ön işlemleri kapsayan süreçlerin 

tümüdür. 

Analitik Evre: Örneklerin hazırlık aşamasından yorumlama aşamasına kadar olan çalışma 

süreçlerinin tamamıdır. 

Post Analitik Evre: Çalışılan testlerin değerlendirilmesi, yorumlanması, onaylanması, 

raporlanması ve sonuçların iletilmesi süreçlerinin tümüdür. 
 

Patoloji Laboratuvarının Çalışma Düzeninin Sağlanması 

 Laboratuvarda çalışılan testlerde, hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde 

edildiğinde ilgili hekimin uyarıldığı Patoloji Laboratuvarı Panik Tanı Değer Listesi’ne göre 

hareket edilir. 
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 Laboratuvarda kitlerin uygun ısıda bulundurulması için termometre ile ortamın ısısı kontrol 

edilir ve Patoloji Laboratuvarı Aylık Ortam Isı Kontrol Formu’na kaydedilir. 

 Yukarıda tanımlanan çalışma süreçlerinde değişiklik olduğunda dökümanlar revize edilir. 

 Bu revizyonlar konusunda çalışanlar ile toplantı yapılarak gerekli eğitimler verilir. 

 

2.ÖRNEK GÖNDEREN BİRİMLERİN VE MERKEZLERİN TANIMI 

Laboratuvarımızda patolojik inceleme için örnek alınmamaktadır. Materyaller laboratuvarımıza 

ameliyathane, müdahale birimleri, klinikler, polikliniklerden ve ilçelerden (Saruhanlı, Soma ve 

Kula) gönderilmektedir. 

2.1.Ameliyat Materyalleri 

 Radikal organ rezeksiyonları 

 Total organ rezeksiyonları 

 Subtotal organ rezeksiyonları 
 

2.2.Biopsi Materyalleri 

 Total eksizyonel biyopsiler 

 İnsizyonel biyopsiler 

 Punch biyopsiler 

 Tru-cut biyopsiler 

 Endoskopik biyopsiler 
 

2.3.Sitolojik Materyaller 

 Yaymalar 

 Vücut sıvıları aspirasyon materyalleri 

 İnce iğne aspirasyon biyopsileri 
 

Operasyon sırasında materyal alınır alınmaz ilgili doktorun bilgisi dahilinde içerisinde %10’luk 

tamponlu formaldehit bulunan patoloji kabına koyulup kapatılır. Hastanın adı, soyadı, protokol 

numarasının yazılı olduğu barkod patoloji materyal kabının üzerine yapıştırılır. İlgili doktor hastaya 

ait bilgileri, Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu’nu doldurup, PROBEL sistemi üzerinden de 

tetkik istemini yapar ve materyal kabı ile taşıyıcı personele teslim eder. 

 

3.ÖRNEĞİN UYGUN ŞEKİLDE TRANSFERİ 

3.1.Ameliyat Materyalleri ve Biyopsi Materyalleri 

 Cerrahi patoloji örnekleri eğitim almış numune taşıyan personel tarafından getirilir. Personelin, 

Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile biyopsi kaplarının birbirine uyumlu olduklarını 
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kontrol ettikten sonra, kapları devirmeden, dökmeden getirmesi ve teslim etmesi konusunda 

eğitimi yapılır.  

 Polikliniklerde yapılan punch/eksizyonel biyopsi ya da endoskopik biyopsi örnekleri %10 

formaldehit solüsyonu içeren ve ağzı sıkıca kapalı kap içinde eğitim almış numune taşıyan 

personel tarafından laboratuvara ulaştırılır.  

 Birçok materyalin birlikte taşınması gereken durumlarda (özellikle ilçelerden laboratuvarımıza 

gönderilen materyallerde) büyük, sağlam ve kapaklı taşıma kabı (konteyner) kullanılmalıdır. 

Gönderi sırasında konteyner üzerinde %10’luk formaldehit içerdiğini ve bu maddenin telikeli-

zehirli madde olduğunu ifade eden uygun etiketler yapıştırılmalıdır. 

 %10'luk formaldehit solüsyonu içerisinde uygun boyutta makroskopi kaplarında aynı gün 

içersinde gönderilir. 

 Materyal bütünlüğü bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Makroskopi kapları geniş ağızlı olup kapakları kolay açılıp kapanabilmeli ve solüsyon 

sızdırmamalıdır. 

 Materyal açıkta bırakılmamalı, gazlı bez içerisine konulmamalıdır. 

 Örnek kapları üzerindeki etiketlerde hastaya ait bilgilerin yanı sıra, doku örneklerinin 

lokalizasyonları, cerrahi sınırlar ile ilgili notlar mutlaka yazılmış ve raporda detaylarıyla 

açıklanmış olmalıdır. 

 Endoskopik biyopsi materyalleri ağzı kapatılmış tüpler içinde etiketlenmiş olarak 

gönderilmelidir. 

 Alınan materyal hafta sonu olması veya mesai saati dışı olması gibi nedenlerle ameliyathanede 

beklemek zorunda ise, materyal kabı içerisine %10’luk tamponlu formaldehit koyulduktan 

sonra transfer edilene kadar mutlaka oda sıcaklığında (+20-24 derece), sitolojik materyaller ise 

buzdolabı kapağında (+4 derece) bekletilmelidir.  
 

3.2.Sitolojik Materyaller 

Yaymalar: Smear preparatları, önce hasta ismi kurşun kalemle rodajlı kısma okunaklı bir şekilde 

yazıldıktan sonra, yayma yapılıp daha sonra fiksatif sprey sıkılıp hastaya ait barkodları yapıştırılmış 

ve hasta bilgilerini içeren Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte görevli personelce 

laboratuvara ulaştırılır. 

Vücut Sıvıları: Kapaklı kaplarda veya enjektörde, en kısa zamanda, uygun şekilde etiketlenmiş, 

barkodlu ve bilgileri tam olarak yazılmış Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte 

gönderilir. 
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İnce İğne Aspirasyon Biopsileri: %95 Etil alkol içerisinde ve/veya havada kurutulmuş olarak, 

etiketlenmiş şalede, ayrı bölmelere konarak, barkodlu ve bilgileri tam olarak yazılmış Patoloji 

Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte gönderilir. 
 

 İlgili personel patoloji materyal kabını ve Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu alarak 

Patoloji Laboratuvarı’na götürüp imza karşılığı bunları teslim eder. 

 Materyal getirilirken kaza sonucu oluşabilen her olay laboratuvar teknisyenine bildirilmelidir. 

 Patoloji teknisyeni örneği teslim almadan önce materyal kabı ile Patoloji Laboratuvarı Tetkik 

İstem Formu üzerinde yapışık olan hasta barkotlarını karşılaştırır, her ikisinde de barkod 

olduğundan emin olur ve her iki barkotta aynı hastaya ait bilgilerin bulunduğunu doğrular. 

 Materyali getiren görevli materyallerin teknisyen tarafından imza karşılığında kabul 

edilmesinden sonra laboratuardan ayrılmalıdır. 

 Kontrolleri yapılan formların patoloji sekreteri tarafından ilgili patoloji uzmanı adına kayıtları 

yapılır. 
 

3.3.Konsültasyon İçin Gönderilen Parafin Bloklar ve/veya Hazır Camların Transferi 

 Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan muhafazalı kutular içinde 

gönderilir. 

 Camlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık almayacak kutular içinde transfer 

edilir. 

 Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve camlar oda ısısında saklanabilir. 

 

4.ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ 

4.1.Biyopsi ve Sitoloji Örneklerinin Kontrol ve Otomasyon Üzerinden Kabulünün Yapılması 

 Sekreter, bilgisayardan hastaya ait materyalin girişi ve ilgili bilgileri kontrol ettikten sonra 

kabulünü yapar. Herhangi bir sorun çıkarsa sorumlu uzman hekime haber verir. 

 Kabul kriterlerine uymayan örnekler düzeltilmek üzere ilgili birime geri gönderilir. 

 Laboratuvara gelen örneklerin, eksiksiz bir Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile 

geldiği ve kabın üzerinde hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz doldurulduğu 

mutlaka teyit edilir. 

 Gelen örneklerin geliş tarihi ve saati kayıt altına alınır. 

 Örneklerin karışmasını engellemek, tanı hatalarının önüne geçmek için gelen her örnek geldiği 

ve kayda girdiği andan itibaren kodlanır ve bu kodlama rapor edilene kadar her aşamada devam 

eder. 
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 Örnek kapları üzerinde hastanın adı-soyadı, hastane protokol numarası, gönderen klinik ve 

gönderen doktorun adı bulunan etiket olmalıdır. Etiket mutlaka kabın gövdesine 

yapıştırılmalıdır. Farklı lokalizasyonlardan alınan örnekler olduğu takdirde, kapların üzerine 

alınma yeri, hangi dokuya ait kap olduğu gibi detaylar mutlaka yazılmalı, aynı bilgiler raporda 

da açık bir dille anlatılmış olmalıdır. 
 

4.2.Red Kriterleri 

Temel İlke 

 Patoloji laboratuvarlarına gönderilen örnekler pek az istisna (idrar, balgam, serviko-vaginal 

sitoloji) dışında “yeniden alınması mümkün olmayan örnekler” den oluşmaktadır. “Yeniden 

alınması mümkün olmayan örnekler” ya gerçekten geride başka örneğin kalmadığı veya 

yeniden örnek almanın ancak invaziv bir girişimle yapılabileceği durumları anlatmaktadır. Bu 

nedenle, gönderilen örneklerin suboptimal koşullarda gelmiş olması, tek başına örneğin 

reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu durum, patolojik-sitolojik örnekleri biyokimya, 

mikrobiyoloji örneklerinden belirgin olarak farklı kılmaktadır. 

 “Örnek gönderme koşulları”, “histopatoloji işleyiş” ve “sitopatoloji işleyiş” prosedürlerine 

uymayan koşullarda örneğin geldiği saptandığında; uygunsuzluk durumu en hızlı şekilde, o 

örneği gönderen sorumlu veya sorumlulara (hekim, hemşire, teknisyen, yardımcı personel vb.) 

bildirilerek hızla Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu doldurulmalıdır. Suboptimal de olsa 

örnekten hasta lehine maksimum verilerin elde edilmesi için çalışılmalı ancak, bu durumun 

neden oluştuğu, bu durum nedeniyle kaybolmuş olan verilerin neler olduğu ve elde edilen 

verilerin güvenilirlik derecesi raporda açıkça belirtilmelidir. 

 Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu’nda yapılan eksiklikler, hatalar, 

 Gönderilen istek formunda kimlik ve/veya materyal uyumsuzlukları, 

 Uygunsuz numune kabı, 

 Suboptimal koşullarda gelen materyal (tespitsiz, kırılmış preperat vs), 

 HBYS girişi yapılmayan numuneler, 

 Numune kabında materyal olmaması durumunda materyal reddedilir. 
 

4.3.Kabul Kriterleri 

 Tüm örnekler Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve hasta 

kimlik bilgileri, bilgisayar numarası barkodlu etiket ile gönderilmelidir. 

 Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu’nun hastanın klinik bilgileri ile birlikte tam olarak 

doldurulmuş olması ve formda klinisyen imzasının bulunması gereklidir. 

 HBYS üzerinden genel patolojik inceleme formu doldurulmuş olmalıdır. 
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 Gönderilen materyaller Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile uyumlu olmalıdır. Hasta 

ismi veya operasyon materyalinin niteliği konusunda uyuşmazlık olmamalıdır. 

 Gönderilen materyal kabları üzerinde barkodlu hastaya ait etiket olmalıdır. Laboratuvarımızda 

barkod okuyucu ile materyal üzerindeki barkodlu etiket okutularak kabul edilmelidir. 

 Kurum dışından istenen konsültasyonlarda; önceki patoloji rapor ve/veya raporlar, hazır cam 

preparatlar ve tercihan parafin bloklar gerekmektedir. (parafin blokları olmayan olgularda özel 

boyama ve ek ileri tetkikler yapılamaz) 

 İntraoperatif konsültasyon ve immünfloresan uygulanacak materyaller ile depo hastalığı 

şüphesi olan olgular dışında tüm biyopsi ve operasyon materyalleri %10’luk formaldehit 

içinde; sitoloji materyalleri ise PAP boyası için alkolde tespitli ve bir kısmı da GİEMSA boyası 

için havada kurutularak gönderilmelidir. 

 İntraoperatif konsültasyon ve immünfloresan için gönderilen dokular herhangi bir tespit 

solüsyonu içine konmadan taze olarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

 Bulaşıcı hastalık tanısı ya da kuşkusu olan olgular Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem 

Formu’nda ayrıca özel olarak belirtilmelidir. 

 Uygun tesbit solüsyonu içerisinde gönderilmemiş olan materyaller kabul edilir ancak 

raporlamada bu durum belirtilir. 
 

4.4.Örneklerin Laboratuvara Kabulü ve Kayıt 

 Yatan hastalardan, günübirlik sevrisinden ve polikliniklerden alınan materyaller Patoloji 

Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte hastane personeli tarafından patoloji numune 

kabül birimine getirilir. İlçelerden (Soma, Saruhanlı, Kula) gönderilen materyaller belirlenen 

personeller tarafından toplanıp, Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte taşıma 

kaplarıyla haftanın belirli günlerinde laboratuvarımıza ulaştırılır. Teknisyenler tarafından kap 

içerisinde materyal olup olmadığı, patoloji kabı üzerindeki etiket ve Patoloji Laboratuvarı 

Tetkik İstem Formu üzerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra Patoloji Zimmet Defteri’ne 

imza karşılığında kabulü yapılır. Sekreter tarafından PROBEL sistemi üzerinden kaydı 

oluşturularak, Patoloji Zimmet Defteri’ne barkod yapıştırılır. Patoloji biyopsi numarası içeren 

barkod tetkik istem formuna yapıştırılır ve teknisyen tarafından kabın kapağına CD kalemiyle 

biyopsi numarası yazılır. 

 Tüm hastaların bilgileri bilgisayara da kaydedilir ve yapılacak işlemin kodu girilir. 

Laboratuvardaki tüm işlemler sırasında bloklar, lamlar üzerine patoloji biyopsi numarası 

silinmez kalemle (HISTOLOGY PEN) okunaklı biçimde yazılır. 
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5.BÖLÜM İÇİ VE BÖLÜM DIŞI KONSÜLTASYON SÜRECİ 

5.1.Bölüm İçi Konsültasyon 

 Konsültasyon; Laboratuvarımızda uzman patologların, olguları kendi aralarında rahatça 

konsülte etmeleri için her türlü teknik ve sosyal ortam bulunmaktadır.  Özellikle olağandışı ya 

da ön görülen klinik tanı ile uyumsuz olgular veya ağır sonuçlara yol açabilecek tanılar, 

sorumlu hekim kesin bir yargıya varmış olsa bile bir güvenlik önlemi olarak en az bir ikinci 

hekim görüşü alınarak rapor edilmektedir. 

 Konsültasyon istemi Patoloji Laboratuvarı Bölüm İçi Konsültasyon İstek Formu doldurularak 

yapılır. 

 Konsültasyon, tanıyı desteklemek, doğrulamak veya sotistike işlemler için istenir. 

 

5.2.Bölüm Dışı Konsültasyon 

 Laboratuvarımızda yapılamayan ancak hastanın daha sonraki tedavisinin planlanmasında 

prognostik değer taşıyan ileri ve moleküler tetkiklerin gerektiği durumlarda, hastaya ait parafin 

bloklar ve/veya hazır kesit preparatlar transfere uygun koşullarda hazırlanarak zimmet belgesi 

doldurularak hastanın kendisine ve/veya yakınına imza karşılığı teslim edilmekte, hastaya 

materyalleri taşırken dikkat etmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. 

 Ayrıca laboratuvarımıza ait parafin blok ve hazır boyalı cam kesit preparatları arşivinin 

devamlılığının sağlanması ve korunması amacıyla hastadan materyalleri öncelikle geri 

getirmesi talep edilmektedir.   

 

6.LABORATUVARDA BULUNAN MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ 

6.1.Laboratuvarda Bulunan Cihazlar 

 Makroskobi kabini (2 adet) 

 Makroskobi saklama dolabı 

 Digital tartı aleti (2 adet) 

 Doku takip cihazı (2 adet) 

 Santrifüj cihazı  

 Duvar tipi göz yıkama duşu, el kumandalı 

 Doku gömme cihazı 

 Mikrotom (2 adet) 

 Su banyosu (2 adet) 

 Soğuk tabla 

 Etüv (2 adet) 
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 Otomatik lam kapama cihazı 

 Otomatik boyama cihazı 

 Buzdolabı (2 adet) 

 Büro tipi buzdolabı (2 adet) 

 Ph metre 

 Otomatik immün boyama cihazı (Kit karşılığı) 

 Buzdolabı (Kit karşılığı) 

 Mikroskop-binoküler (4 adet) 

 Mikroskop-çift başlı (2 adet) 

 

Her Cihaz İçin Hazırlanmış Olan Kullanım Klasöründe Şunlar Yer Alır; 

 Kullanım kılavuzu veya CD’si, 

 Test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları, 

 Kalite kontrol sonuçları, 

 Cihaz bakım formları, 

 Firma iletişim bilgileri, 

 Kullanıcı eğitim sertifikaları, 

 Geçerli teknik şartname, 
 

 Cihazların bakımı hastanemiz Klinik Mühendislik Birimi tarafından her yılın ilk ayında bakım 

talebi oluşturularak ihale sonucu belirlenen firma tarafından yapılmaktadır. Servis Bakım ve 

Onarım Form’ları her cihaz için hazırlanmış olan kullanım klasöründe tutulur. 

 Cihazlar kullanım dosyalarında bulunan talimatlar doğrultusunda çalıştırılır ve önerilen 

bakımlar yapılarak her cihaz için Tibbi Cihaz Bakım Formu doldurulur. 

 Hastane demirbaşına kayıtlı cihaz arızaları için cihazdan sorumlu patoloji uzmanı veya 

laboratuvar teknisyeni tarafından Tıbbi Cihaz Arıza Formu ile teknik servise bildirilerek, teknik 

servis tarafından ya da ilgili firma tarafından arızanın giderilmesi sağlanır. 

 Ünitede çevrenin, çalışan personelin güvenliği Patoloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi’ne göre 

sağlanır. 

 Sarf malzemelerin dökümü aylık aralıklarla yapılır. Sarf malzemeleri kullanım süreleri ve son 

kullanma tarihleri göz önüne alınarak sırayla işleme alınır. 

 Sarf malzemelerin kabulü sırasında teknik şartnameye uygunluk, ürünün fiziksel görünümü ve 

ambalajı, üretim ve son kullanım tarihleri kontrol edilir. 
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 Doku takip solüsyonları haftalık, su banyoları günlük değiştirilir ve gerekli temizlikleri yapılır. 

Teknisyenlerin yaptıkları işlem Doku Takip Cihazı Bakım ve Solüsyon Değişim Formu’na kayıt 

edilir. 

 Laboratuvarda bulunan soğutucu ve ısıtıcı cihazların günlük sıcaklık takibi yapılıp not edilir. 

 

7.KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI 

 Rutin mikroskobik değerlendirme için hazırlanan H&E kesitler günlük olarak patoloji uzmanı 

tarafından kesit kalitesi, doku tespiti, doku takibi, kesit kalınlığı, bıçak izi, boyama kalitesi gibi 

hususlar değerlendirilir, uygunluğu kontrol edilir ve uygunsuz durumlar kayıt altına alınır. 

Düzenli aralıklarla da geriye dönük arşivden random preparat seçilerek değerlendirme yapılır 

ve Kalite Kontrol Değerlendirme Formu’na kaydedilir. 

 Makroskobik değerlendirme aşamasında karaciğer, endoskopik mide ve kolon biyopsileri rutin 

kesit aşamasında ayrılarak özel histokimya boyaları ile birlikte çalışılır. 

 Tüm histokimyasal ve immünohistokimyasal boyama işlemleri kullanılan boyaya özgü pozitif 

kontrol dokuları kullanılarak işleme alınır. 

 Her bir histokimyasal boya için listede yer alan kontrol dokularından birer kesit alınarak o 

günün tarihiyle işlem yapılır. 

 Histokimyasal boyalar için kullanılan kontrol kesitleri tarihlenerek arşivde saklanır. 

 İmmünohistokimyasal boyama işlemleri için aşağıda belirtilen kontrol dokuları kullanılır. 

 İmmünohistokimyasal boyama sırasında cihaza giren her test için pozitif kontrol dokusu kesiti 

alınır. Böylece her bir immünohistokimyasal test pozitif kontrol dokusuyla birlikte boyanır ve 

değerlendirilir. Değerlendirme sonrası kontrol kesiti arşivlenir. 

 İmmünohistokimyasal boyalar için kullanılan pozitif kontrol dokuları rutin makroskobik 

değerlendirme sırasında temin edilen dokulardır ve kontrol dokularının sürekliliği bu şekilde 

sağlanır. 

 Histokimyasal ve immünohistokimyasal boyamalar için kullanılan kontrol blokları blok 

arşivinde ayrı bir bölmede arşivlenir. 
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İmmünohistokimya Pozitif Kontrol Listesi 

Kendi Kontrolü Olanlar CALRETİNİN, EBV-LMP, p16, OLİG 2, p53 

Deri 
CD1a, CK5/6, HMWCK, panCK (AE1&AE3), p63, VİMENTİN, EGFR,  
FAKTÖR VIII, MELAN A, HMB45, CD117, CYCLİN D1, COL TİP4 

Tonsil 
CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD15, CD20, CD21, CD23, 
CD30, CD34, CD38, CD43, CD44, CD45 (LCA), CD57, CD68, CD79a, 
CD138, PHH3, BCL-2, BCL-6, 

Mide MUC4, MUC5A/C, MUC6 

İnce barsak (Duodenum) SMA, CALDESMON, CK8 

Kolon 
EMA, CEA, CDX2, CK19, CK20, OSCAR CYTOKERATİN, MUC2, 
VİLLİN 

Plasenta CD31, HCG, HPL, p57, PLAP, FAKTÖR XVIIIa 

Beyin GFAP 

Pankreas CD99, CD56, KROMOGRANİN, SİNAPTOFİZİN 

Mesane CK7, ÜROPLAKİN 

Böbrek LAMİNİN 

Meme MUC1, GCDFP15, ER, PR 

Meme-Ca BETA-CATENİN 

Meme-Ca (CERBB2) CERBB2 

Prostat AMACR, PAX8, PSA, PSAP, ANDROJEN RESEPTÖR 

Uterus Desmin, Myosin 

Akciğer TTF-1, NAPSİN-A 

P.Sinir S100, NSE 

Tiroid TTF-1, CALSİTONİN, ANTİ-THYROGLOBULİN 

Tuba CA125 

Safra Kesesi CK8 

Kas MYOGENİN 

Appendiks LMWCK 

Tiroid Papiller Ca HBME1, GALAKTİN3 

Testis Seminom OCT3/4 

11499/2016 HHV8 

10935/2015 HMB45 
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8.RAPORLARIN HASTALARA VE DOKTORLARINA NASIL ULAŞTIRILACAĞI 

 Patoloji raporları, patoloji uzmanı tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra HBYS 

sistemine bağlı bilgisayarlarda görülmektedir. 

 Onaylanan raporlar sekreter tarafından yazdırılır ve uzman doktorlar tarafından son kez kontrol 

edilip imzalanıp sekretere teslim edilir. 

 Hastanemizde raporlar onaylandıktan sonra hastalara HBYS sistemi üzerinden SMS ile 

raporlarını ilgili hekimlerinden ya da patoloji laboratuvarından alabileceklerine dair bilgi 

verilir. 

 

9.RAPORLAMADA KULLANILAN ULUSAL VE/VEYA ULUSLARARASI 

STANDARTLAR 

 Servikovaginal smear örneklerinin değerlendirilmesi ve raporlanmasında, ‘Bethesda 2014 

Sınıflaması ve Raporlama Sistemi’, 

 Tiroid ince iğne aspirasyon örneklerinin değerlendirilmesi ve raporlanmasında, ‘Bethesda 2018 

Sınıflaması ve Raporlama Sistemi’, 

 Mide endoskopik biyopsilerde gastrit tanısında ‘Sydney Klasifikasyonu’, 

 Tüm dokulardaki malign tanılı olgularda ise ilgili sisteme ait son revize edilen WHO 

sınıflaması kullanılmaktadır. 

 

10.LABORATUVAR DIŞINDAKİ KRİTİK SÜREÇLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 Örnekler uygun şekilde alınmalı ve transfer edilmelidir. Laboratuvarımızda yapılamayan ancak 

hastanın daha sonraki tedavisinin planlanmasında prognostik değer taşıyan ileri ve moleküler 

tetkiklerin gerektiği durumlarda, hastaya ait parafin bloklar ve/veya hazır kesit preparatlar 

transfere uygun koşullarda hazırlanarak zimmet belgesi doldurularak hastanın kendisine 

ve/veya yakınına imza karşılığı teslim edilmekte, hastaya materyalleri taşırken dikkat etmesi 

gereken hususlar anlatılmaktadır. Ayrıca, laboratuvarımıza ait parafin blok ve hazır boyalı cam 

kesit preparatları arşivinin devamlılığının sağlanması ve korunması amacıyla hastadan 

materyalleri öncelikle geri getirmesi talep edilmektedir. 

 

11.MAKROSKOBİK DEĞERLENDİRME 

 Örnekler kayıt işlemi bittikten sonra makroskopi odasında teknisyen tarafından kontrol edilir. 

Makroskopi kapları uygun boyutta değilse değiştirilir. Makroskopi kabındaki solüsyon üzerine 

gerekli ise ilave yapılır veya solüsyon değiştirilir. 
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 Makroskopik inceleme, makroskopi salonunda, makroskopi kabininde Patoloji Laboratuvarı 

Makroskobi Kabini Kullanım Talimatı’na uygun olarak, önlük, eldiven, gözlük gibi kişisel 

koruyucu önlemleri almış Patoloji Uzman Doktorları tarafından yapılır. 

 Patoloji uzmanı, ‘Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun hazırladığı makroskopi protokolü ve 

‘Ackerman’s Surgical Pathology’ makroskopi protokolü rehberliğinde materyalleri tanımlayıp 

örnekler. 

 Patoloji teknisyeni, bu örnekleme sırasında doktorun tanımlamasını, örneklerin alınma 

numaralarını ve kasetlerdeki örnek sayılarını bilgisayar programındaki hasta raporu makroskopi 

bölümüne not eder. Kasetlere silinmez kalemle (HISTOLOGY PEN) protokol numarası ve 

örnek numaralarını yazarak doktora verir. Kaset numaraları, örnek sayıları, özel boya istemleri, 

seri kesit gibi özel istemleri istem formu üzerine not alır. Doku örneklerini kâsede yerleştirip 

kapağını kapatan patoloji uzmanı kaseti doku takibi için %10’luk formaldehit içeren kaba 

koyar. Mesai saati bitiminde bu kaptaki tüm kasetler doku takip cihazına aktarılarak takip 

başlatılır. 

 Ertesi sabah doku takibi bitmiş olan dokular, teknisyen tarafından doku gömme cihazı yardımı 

ile bloklanır, soğutulur ve mikrotom ile 4 mikron kalınlıkta kesitler alınır. Kesit işlemi bittikten 

sonra su banyosu suyu değiştirilip temizlenir. 

 Tüm preparatlar rutin olarak boyama cihazında Hematoksilen-Eosin ile boyanır. Kapama 

cihazında lamelleri kapatılan preparatlar, mapelere numara sırasına göre dizilerek, istem 

formlarıyla birlikte mikroskopik inceleme için uzman doktora teslim edilir. Boya solüsyonları 

vaka yoğunluğuna göre 3-5 günde bir değiştirilir. Boyama Solüsyonları Değişim Formu’na 

kaydedilir. 

 Kalsifiye ve kemik dokular küçültülüp, 1 gün %10’luk formaldehit ile tespit edildikten sonra 

hazır dekalsifikasyon solüsyonu ile dekalsifiye edilir. İstenen yumuşaklığa ulaşan dokular 

örneklenip, 15 dk akan su altında tutulup takibe alınır. Kalan doku asidi dökülüp 15 dk. akan su 

altında yıkandıktan sonra %10’luk formaldehit solüsyonuna konur. 

 Sitolojik materyaller, gerekiyorsa santrifüj yapılarak yayma preparatları hazırlanıp uygun 

histokimyasal boyama yöntemleri ile boyanır. Laboratuvarımızda sitolojik materyaller 

Hematoksilen-Eozin (H&E), Papanicolau (PAP) ve Giemsa ile boyanmaktadır. 

 

12.MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME 

 H&E boyalı doku kesitleri ve uygun histokimyasal boya ile boyanmış sitolojik preparatlar 

patoloji uzmanı tarafından mikroskopta değerlendirilir. Gereken olgularda yeni kesit, yeni 

parça alımı, ek histokimyasal (HK) ve immünohistokimyasal (İHK) boyamalar yapılır. Tüm bu 
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işlemler laboratuvarda bulunan Ek Tetkik İstem Formu’na yazılır. Bir olguya ek HK ya da İHK 

boyama yapılması durumunda yapılan boya adedi sekreter ve/veya patoloji uzmanı tarafından 

HBYS sistemine ek tetkik girişi yapılır. 

 

13.SİTOLOJİK DEĞERLENDİRME 

13.1.Laboratuvarımıza Gelen Sitolojik Materyaller ve Boyama Şekilleri; 

 Balgam: Kapaklı kaplarda gelen materyalden yayma yapılıp H&E ve/veya PAP boyanır. 

 Vücut Sıvıları (Aspirasyon/Ponksiyon): 1500-2000 devir/dk. da 5 dk. santrifüj edilerek 

hazırlanan yaymalar PAP, HE ile boyanmaktadır. Kalan materyaller, aynı hacimde %50 alkol 

ve %10 formaldehit ilave edilerek vakanın raporu çıktıktan bir ay sonraya kadar buzdolabı 

kapağında saklanır. 

 İnce İğne Aspirasyon Biopsileri (İİAB) Ve Yaymalar: Laboratuvarımıza tespitli olarak 

ulaşan bu örneklerden Servikovaginal yaymalar PAP, İİAB materyalleri olgunun özelliğine 

göre H&E, PAP ve Giemsa ile boyanır. 
 

Laboratuvarda patoloji teknisyeni tarafından hazırlanan sitolojik preparatlar Patoloji Laboratuvarı 

Tetkik İstek Formu ile birlikte patoloji uzmanına iletilir. Patoloji uzmanı mikroskopta 

değerlendirmesini yapar ve raporu hazırlar. 

 

14.RUTİN DIŞINDA UYGULANAN YÖNTEMLERİN (İMMÜNOHİSTOKİMYA, 

HİSTOKİMYA, İMMÜNFLORESAN, MOLEKÜLER TEKNİKLER, ELEKTRON 

MİKROSKOPİ GİBİ) NASIL YAPILACAĞI 

14.1.Histokimyasal Boyama Yöntemleri 

Laboratuvarımızda H&E dışında 11 adet histokimyasal (HK) boyama ve 121 adet 

immunohistokimyasal (İHK) boyama yapılmaktadır. 
 

14.1.1.HK Boyalar ve Boyama Protokolleri 

 Hematoksilen-Eozin (HE): Lamlar etüvde 1 saat bekletilip, 2 adet ksilende 20’şer dk 

bekletilir. Boyama makinesinde, 1. ksilolde 3 dakika, 2. ksilolde 3 dakika, 3. ksilolde 5 dakika 

bekletildikten sonra %96 lık alkol, %80 lik alkollerde 2’şer, %70lik alkolde 5 dakika 

bekletildikten sonra akar suda 1 dk yıkanır. Hematoksilende 2 dakika bekletilip akar suda 1 dk 

yıkanır. % 1'lik HCL'ye batırılıp çıkarılır. Bol akar suda 1 dk yıkanır. %1 Amonyaklı suda 10 

sn bekletilen lamlar tekrar 1 dk boyunca yıkanır. Eosinde 2 dk bekletilip 10 sn akar suda 

yıkanır. Sırasıyla % 70'lik, % 80'lik, % 96'lık alkollerde ve absolu alkolde 2'şer dk bekletilir. 65 

derecede 10 dk kurutulur. Ksilol 1, 2ve 3’te 2’şer dk bekletilir. Balsam ve lamelle kapatılır. 
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 Papanicolau (PAP): Alkolden alınan preparatlar suda yıkanır. Hematoksilende 2 dk bekletilir. 

Akar suda yıkanır. Asit-alkole batırılıp çıkarılır. Akar suda yıkanır. % 95'lik 3 alkolde 5'er dk 

bekletilir. Orange G6'da 2 dk bekletilir. % 95'lik alkolde 5 dk bekletilir. EA50'de 2 dk 

bekletilir. % 95'lik alkolde 5 dakika dehidrate edilip ksilolde şeffaflandırılır. Lamel ve balsamla 

kapatılır. 

 Giemsa: Çalışma solüsyonunun hazırlanması: Alkolden alınan preperatlar kurutulup üzerine 

May Grünwald solüsyonundan damlatılıp 5 dakika bekletilir. Çeşme suyunda yıkanan 

preperatlara Giemsa Azur Eosin Metilen Blue solüsyonu distile su ile 1/9 oranında 

sulandırılarak 15 dakika bekletilir. Çeşme suyunda yıkandıktan sonra kurutulup ksilolden 

geçirilip balsamla kapatılır. 

 PAS Alcian Blue Ph 2.5: Deparafinizasyondan sonra alkolde bekletilen kesitler suda yıkanır. 

Kesit üzerine A solusyonundan 10 damla damlatılıp 30 dk bekletilir. Boya yıkamadan 

dökülerek uzaklaştırılır. B solusyonundan 10 damla damlatılıp 10 dk bekletilir. Çeşme suyunda 

5 dakika yıkandıktan sonra distile suda 2 dakika yıkanır. C solusyonundan 10 damla damlatılıp 

10 dk bekletilir. Distile suda yıkanır. D solüsyonundan10 damla damlatılıp 30 dakika bekletilir. 

Distile suyla yıkanıp 10 damla E solüsyonu damlatılır, 2 dakşka bekletilir. Yıkamadan dökülüp 

10 damla F solüsyonu damlatılır, 3 dakika bekletilir. Distile suyla yıkanıp 10 damla G 

solüsyonu damlatılıp 2 dakika bekletilir. Mavileşinceye kadar çeşme suyunda yıkanıp, alkol ve 

ksilolden geçirilip kapatılır. 

 Masson Trikrom: Deparafinize edilip alkolde bekletilen kesitler distile suda yıkanır. A 

solusyonundan 6 damla ve B solusyonundan 6 damla kesit üzerine damlatılır, karıştırılır. 10 

dakika bekletilir. Dökülür, yıkamadan C solusyonu 10 damla damlatılır. 4 dk bekletilir. Distile 

suda hızlıca yıkanır. D solusyonu 10 damla damlatılır. 4 dk bekletilir. Distile suda yıkanır. E 

solusyonu 10 damla damlatılır. 10 dakika bekletilir. Dökülür. Yıkamadan F solusyonu 10 

damla damlatılır. 5 dk bekletilir. Distile suda yıkanıp alkollerden geçirilir. Ksilolde 

bekletildikten sonra kapatılır. 

 Pearls Van Gieson: Deparafinize edilip alkolde bekletilen kesitler distile suda bekletilir.3 ml 

distile su, 1 ml A sol., 0.4 ml B sol. karıştırılır. Kesit üzerini kapatacak şekilde damlatılıp 20 dk 

bekletilir. Distile su ile yıkanır. C solusyonu kesit üzerini kapatacak şekilde 10 damla 

damlatılıp 10 dk bekletilir. Distile suda yıkanır. Alkollerden hızlıca geçirilip absolü alkolde 1 

dakika bekletilir. Ksilolden geçirilip kurutulur ve kapatılır. 

 Kongo-Red: Kesit deparafinize edilir. Alkol ve sudan geçirilip distile suda bekletilir. A 

solusyonu 10 damla damlatılıp 30 dk bekletilir. Yıkamadan boya dökülüp B solusyonu 10 

damla damlatılır, 15 dk bekletilir. Distile suda yıkanıp, C solusyonu 10 damla damlatılır, 5 dk 
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bekletilir. Akar suda 5 dk yıkanır. D solusyonu 10 damla damlatılıp 5 dk bekletilir. Distile suda 

yıkanır. Alkol ve ksilolden geçirilip kapatılır. 

 Silver: Deparafinize edilip alkollerden geçirilen preparatlar distile suda bekletilir. A sol.dan 5 

damla, B sol.dan 5 damla damlatılıp 5 dk bekletilir. Distile suda yıkanıp C sol.dan 10 damla 

damlatılıp 3 dakika bekletilir. Distile suda 2 kez yıkanıp E sol.dan 10 damla damlatılır, 3 dk 

bekletilir. Distile suda yıkanıp F sol. dan 10 damla damlatılıp 5 dk bekletilir. Distile suda 2 kez 

yıkanıp G sol.dan 10 damla damlatılıp 5 dk bekletilir. Çeşme suyunda 5 dakika yıkanıp alkol ve 

kislolden geçirilip kapatılır. 

 Pas Boyası: Deparafinize edilen kesitler distle sudan geçirilir. Periyodik asit solüsyonunda 5 

dakika bekletilir, distle suda yıkanır. Schiff’s solüsyonunda 20-30 dakika bekletilir, akar suda 

yıkanıp distle sudan geçirilir. Mayer hematoksilende 3 dakika bekletilir. Çeşme suyunda 3 

dakika yıkadıktan sonra alkolden geçirilir. Etüvde kurutulup ksilen kapama. 

 D-Pas Boyas: Deparafinize edilen kesitler distle sudan geçirilir. Kesitlerin üzerine tükürülerek 

1 dakika bekletilir. Periyodik asit solüsyonunda 5 dakika bekletilir. Distle suda yıkanır. Schiff’s 

solüsyonunda 20-30 dakika bekletilir, akar suda yıkanıp distle sudan geçirilir. Mayer 

hematoksilende 3 dakika bekletilir. Çeşme suyundan 3 dakika yıkadıktan sonra alkolden 

geçirilir. Etüvden kurutulup ksilen kapama. 

 P.A.S.M Boyası: Depafinize edilen kesitler distle sudan geçirilir. Reagent A’da 30 dakika 

bekletilir. Distle suda yıkanır. 10 damla reagent B+10 damla reagent C+10 damla Reagent D 

solüsyonunda kesitler 60 derecelik etüvde 1 saat inkübe edilir. 5-5 dakika soğuduktan sonra 

distle sudan geçirilir. Reagent E’de 1 dakika bekletilir. Distle suda yıkanır. Reagent F’de 5 

dakika bekletilir. Distle suda yıkanıp alkolden geçirilir. Etüvde kurutulup ksilen kapama. 

 Grocott Boyası: Deparafinize edilen kesitler distle suda yıkanır. Reagent A solüsyonunda 20 

dakika bekletilir. Distle suda yıkanır. Reagent B solüsyonunda 1 dakika bekletilir. Çeşme 

suyunda 1 dakika yıkanıp distle sudan geçirilir. 20 cc. Distle suyun içine 7 damla Reagent 

C+15 damla, Reagent D+10 damla, Reagent E damlatılıp karıştırılır. Hazırlanana bu çözelti 

ağzı kapalı bir kaba konularak kesitler içine alınır. 56 derecelik etüvde 1 saat bekletilir. 5 

dakika soğuduktan sonra distle sudan geçirilir. Reagent F’de 3 dakika bekletilir. Distle suda 

yıkanır. Reagent H’de 1 dakika bekletilir. Çeşme suyunda hızlıca yıkanıp distle sudan geçirilir. 

Alkolden geçirilip kurutulur ksilen kapama. 

 AB Ph 2,5 Boyası: Deparafinizasyonu yapılan kesitler distle sudan geçirilir. Asetik asit 

solüsyonunda 3 dakika bekletilir. Alcian blıe 2.5 solüsyonunda 30 dakika bekletilir. Akar 

çeşme suyunda 2 dakika yıkadıktan sonra distle sudan geçirilir. Safranin solüsyonunda 5 dakika 

bekletilir. Akar çeşme suyunda yıkandıktan sonra distle sudan geçirilir. Alkolden geçirilip 

etüvde kurutulur ksilen kapama. 
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14.1.2.İHK Boyalar ve Boyama Protokolleri 

 AFP 
 ALK 
 AMACR 
 ANDROJEN RESEPTÖR 
 ANTI-THYROGLOBULIN 
 BCL-2 
 BCL-6 
 Ber-EP4 
 BETA-CATENİN  
 CA-125 
 CALCİTONIN  
 CALDESMON  
 CALPONIN 
 CALRETININ  
 CAM 5.2 (LMWK) 
 CD10  
 CD117 (c-KIT) 
 CD138 
 CD15  
 CD19 
 CD1a  
 CD2  
 CD20  
 CD21  
 CD23  
 CD3 
 CD30  
 CD31  
 CD34  
 CD38  
 CD4  
 CD43 
 CD44  
 CD5  
 CD56  
 CD57  
 CD68  
 CD7 
 CD79a  
 CD8 
 CD99  
 CDX-2  
 CEA (POLYCLONAL) 
 CHROMOGRANIN A  
 CYCLIND-1  
 CYTOKERATIN 5/6  
 CYTOKERATIN 7  
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 CYTOKERATİN 8 
 CYTOKERATİN 17 
 CYTOKERATIN 19  
 CYTOKERATIN-20  
 CYTOKERATIN (34BETAE12)(HMWK)  
 CYTOKERATIN COCKTAIL (AE1&AE3)  
 COLLAGEN TİP4 
 D2-40 (PODOPLANİN) 
 DESMİN  
 EBV 
 E-CADHERİN   
 EGFR  
 EMA  
 ESTROGENE RECEPTOR ) 
 FACTOR VIII  
 FACTOR XIIIa  
 FASCİN 
 FLİ 1 
 GALECTIN-3  
 GCDFP-15  
 GFAP  
 GLİPİKAN 3 
 HBsAG 
 HCG 
 HER2  
 HHV-8  
 HPL  
 HUMAN PAPILLOMA VIRUS(HPV) COCTAİL 
 INHIBIN ALPHA  
 İNSÜLİN 
 KAPPA  
 KI 67  
 LAMBDA 
 LAMİNİN  
 LYSOZYME 
 MART-1/MELAN A  
 MELANOSOME (HMB45) 
 MESOTHELİAL CELL(HBME-1) 
 MUC1  
 MUC2  
 MUC4 
 MUC5AC  
 MUC6  
 MUM1  
 MYOSIN  
 MYOGENİN (MYF-4) 
 NAPSİN-A 
 NSE 
 OCT-2  
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 OCT3/4 
 OLIG-2  
 OSCAR CYTOKERATİN 
 P 16 
 P 53  
 P 57 
 P 63 
 PAX-5  
 PAX-8  
 PHOSPHOHISTONE (PHH-3) 
 PLAP  
 PR  
 PSA   
 PSAP  
 PTH 
 RCC   
 S100  
 SM Actin  
 SYNAPTOFİZİN 
 TTF-1  
 UROPLAKIN 3  
 VİLLİN 
 VIMENTIN  
 WT1 
 

14.1.2.1.İHK Boyama Protokolü 

 Ag-Ab kompleksi oluşturarak dokunun sahip olduğu antijeni saptamak amacıyla kullanılır. 

 Lamın rodajlı kısmına biyopsi numarası, tarih, ilgili uzman adı ve antikor bilgilerini içeren 

barkot yapıştırılır. 

 Pozitive Charged özellikli lama 3-4 mikron kalınlıkta kesit alınır. 

 Yapılan tekniğin o seansta doğru uygulandığının denetlenebilmesi için pozitif kontrol dokusu 

aynı lam üzerine alınır. 

 Boyama işlemi Leica-BOND marka otomatik immünohistokimya cihazında yapılır. 

 Kesitler balsam ile kapatılır. 

 İmmünohistokimyasal boyama sonuçları, tanı kriterleri ve prognostik özellikleri dikkate 

alınarak patoloji raporlarında açıklanır. 

 

15.PATOLOJİ RAPORLARININ HAZIRLANMASI 

Patoloji uzmanı tarafından hazırlanan rapor taslağı doktor ya da sekreter tarafından bilgisayarda, 

HBYS sistemi içerisinde yer alan patoloji raporu bölümüne yazılarak yazıcıdan yazdırılır. 
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İmzalanan raporlar Patoloji Laboratuvarı Tetkik İstem Formu ile birlikte sekreter tarafından 

arşivlenir. 
 

15.1.Patoloji Raporunda Bulunması Gerekenler 

 Hastane adı, 

 Patoloji laboratuarının tam adı ve iletişim bilgileri, 

 Hastanın adı, soyadı, 

 Hastanın cinsiyeti, 

 Hastanın yaşı ve/veya doğum tarihi, 

 Hastane ve patoloji protokol numarası, 

 İstemi yapan hekimin adı, soyadı veya klinik adı, 

 İstemin yapıldığı tarih ve saat, 

 Numune alma zamanı, 

 Numune kabul zamanı, 

 Uzman onay zamanı, 

 Klinik bilgi ve ön tanı, 

 Materyalin türü, 

 Materyalin alındığı yer, 

 Makroskopik tanımlama (kaç kaset alındığı ve kasetlere yazılan numaralar/kodlar), 

 Mikroskopik tanımlama (opsiyonel), 

 Yorum ve açıklama (opsiyonel), 

 Tanı, 

 Sorumlu patoloğun adı, 

 

16.RAPORLAMA SÜRELERİ 

 Sonuç verme süreleri aylık olarak patoloji laboratuarından sorumlu patoloji uzmanı tarafından 

kontrol edilir. 

 Patoloji laboratuarı sonuç verme süreleri yardımcı tetkikler gerektiren tanısal zorluk halleri 

dışında; 

 Sitolojik materyaller için 5 iş günü 

 Biyopsi materyalleri için 10 iş günüdür. 
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17.PANİK TANI KRİTERLERİ VE BİLDİRİMİ  

 Klinik olarak öngörülemeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde 

etkileyecek durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları 

tanımlar. 

 Patoloji laboratuvarımızın Patoloji Laboratuvarı Panik Tanı Kriterleri 

 Klinisyen tarafından öngörülemeyen maligniteler, 

 Endometrial küretaj materyalinde yağ dokusu bulunması, 

 Endoskopik polipektomi materyalinde yağ dokusu bulunması, 

 Gebelik tanılı olguda endometrial materyalde villus ve trofoblast bulunmaması, 

 Üst merkeze konsültasyona giden olguda ilk tanı ile konsültasyon sonucu arasında belirgin 

farklılık olması, 

 Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organa ait parça bulunması, 

 İnce iğne aspirasyonunda acil ilk değerlendirme ile son tanı arasında uyumsuzluk olması, 

 Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı arasında uyumsuzluk olması, 

 Lökositoklastik vaskülit, 

 İmmun yetmezlikli hastada BOS / BAL sıvısında bakteri ya da mantar bulunması, 

 Kemik iliği veya kalp kapakçığında bakteri bulunması, 

 Kalp biyopsisinde mezotel hücrelerinin görülmesi, 

 Transplant rejeksiyonu, 

 Bu durumlarda sorumlu patoloji uzmanı panik tanı kararı verdiği anda panik tanı sonucunu 

Patoloji Laboratuvarı Panik Tanı Bildirim Formu’nu doldurup imzalayıp ilgili hekimine de 

imzalatır. 

 HBYS’de hastanın kayıt sayfasında panik tanı sonucu, bildirimi yapan kişi, bildirim yapılan 

kişi, bildirim tarihi ve saati kayıt edilir. 

 

18.BLOK, PREPARAT VE RAPORLARIN ARŞİVLENMESİ 

 Bloklar en az 20 yıl, lamlar en az 10 yıl, raporlar süresiz, elektronik kayıtlar yedekleme ile 

birlikte süresiz saklanır. 

 Makroskopik spesmenler ve sitolojik materyaller rapor çıktıktan sonra en az 1 ay saklanır. 

 Blok Arşivi: Bloklar kesit işlemi sonrası doku parafin ile kaplanarak, numara sırasına göre 

özel, çelik blok arşiv dolabına yerleştirilir. Her çekmece üzerine biyopsi yılı ve biyopsi numara 

aralığı okunaklı bir şekilde yazılır. 
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 Preparat Arşivi: Preparatlar mapelerde en az 1 ay kuruduktan sonra özel, çelik, preparat arşiv 

dolabına numara sırasına göre dizilir. Her çekmece üzerine biyopsi yılı ve biyopsi numara 

aralığı okunaklı şekilde yazılır. 

 Rapor Arşivi: Raporlar dosyalara, numara sırasına göre, istem formu ile zımbalanmış halde 

yerleştirilip, her dosya etiketi yıl ve biyopsi aralığı belirtilecek şekilde etiketlenip dolaba 

yerleştirilir. Arşiv ısısı 18-23ºC olmalıdır. Isı ölçümleri Patoloji Laboratuvarı Arşivi Aylık Isı 

Kontrol Formuna kaydedilir. (Laboratuvarımızda Merkezefendi Devlet Hastanesi Patoloji 

Laboratuvarına ait 2005-2006 yılları malign olguları ve 2007’den itibaren tüm olgular ile 

Doğumevi Hastanesi patoloji laboratuvarı kuruluş yılı olan 2006’dan itibaren tüm olguların 

blok, lam ve rapor arşivleri mevcuttur. 2006 yılından itibaren elektronik ortamda kayıtlar 

mevcuttur.) 

 

19.PATOLOJİK ÖRNEĞİN İZLENME SÜRECİ 

 Patoloji laboratuarına teslim edilen tüm materyaller, sekreter tarafından kayıt edildikten sonra 

biyopsi numarası verilir. Bu işlem HBYS aracılığı ile yapılır. 

 Patoloji sekreteri biyopsi numarası ile birlikte hastanın adı-soyadı, yaşı cinsiyeti gibi kimlik ve 

klinik bilgilerini kaydeder. Bu sayfada istem tarih ve saati, istemi yapan hekimin adı-soyadı ve 

bölümü, örneğin türü, örneğin alındığı vücut bölgesi, laboratuvara kabul edildiği tarih patolojik 

inceleme sürecinin her aşamasında görülebilir. 

 

20.LABORATUVARDA UÇUCU KİMYASAL MADDELERE KARŞI KORUYUCU 

ÖNLEMLER 

 Laboratuvarın fiziki koşullarında veya işleyişinde değişiklik olduğunda, uçucu kimyasalların 

bulunduğu ortamda çalışan personelin soludukları ortamdaki ksilen ve formaldehit ölçümleri 

yapılır. 

 Bu işlem anlaşmalı firma tarafından yapılır. 

 Formaldehit için; 

 Makroskobi odasında çalışan ve bölüm içindeki tüm doktor, teknisyen ve temizlik personeli 

için 8 saatlik ölçüm, 

 Makroskobi materyalini atan personel için 15 dakikalık ölçüm, 

 Formaldehit solüsyonu hazırlayan personel için 15 dakikalık ölçüm, 

 Doku takip solüsyonlarını değiştiren personel için 15 dakikalık ölçüm, 

 Laboratuvara materyal teslim eden ameliyathane personeli için 15 dakikalık ölçüm yapılır. 
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 Ksilen için; 

 Makroskobi odasında çalışan ve bölüm içindeki tüm doktor, teknisyen ve temizlik personeli 

için 8 saatlik ölçüm, 

 Doku takip solüsyonlarını değiştiren personel için 15 dakikalık ölçüm, 

 Boyama ve kapama yapan personel için 15 dakikalık ölçüm yapılır. 

 Ölçüm sonuçları değerlendirilerek üst limitleri aşıyorsa gerekli tedbirler alınarak tekrarlanır ve 

tüm ölçüm raporları arşivlenir. 

 

21.LABORATUVAR HATALARININ SINIFLANDIRILMASI SÜRECİ 

 Laboratuvar süreçlerinde gerçekleşen hatalar öncelikle bölüm içi laboratuvar hatalarına yönelik 

hazırlanmış olan ‘Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Hata Bildirim Formu’ kapsamında 

değerlendirilir. 

 Bölüm dışı kaynaklanan sorunlarda PROBEL sisteminde bulunan Güvenlik Raporlama Sistemi 

Bildirim Formu doldurulur. 

 Her ay sonunda bu formlar topluca laboratuvar birim sorumlusu ve kalite sorumlusu tarafından 

gözden geçirilir. Sonuçlara göre gerekli düzenlemeler yapılır. 

 

 


