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1. Amaç 

Patoloji Laboratuvarına gelen cerrahi işlemler ya da invazif / noninvazif  girişimler ile hastadan elde 

edilmiş doku örneği, sıvı örneği, ameliyat  piyesi, daha önce başka bir patoloji laboratuarında hazırlanmış 

lam ve blokların uygun biçimde patoloji laboratuvarına ulaştırılması. 

 

2. Kapsam 

Cerrahi işlemler ya da invazif / noninvazif girişimleri uygulayan hekimler, konsültasyon isteğinde bulunan 

klinisyenler 

 

3. Sorumlular 

Sorumlu hekim, hasta- hasta yakını, materyal taşıma ile görevli kişiler 

 

4. Materyalin taşınma koşulları 

4.1. Doku örnekleri formole koyulduktan sonra en geç 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

4.2. Gönderi sırasında taşıma kutusu üzerine %10’luk formol içerdiği ve bu maddenin, tehlikeli-zehirli 

madde olduğunu ifade eden uygun etiketlerle belirtilmelidir. 

4.3. Büyük rezeksiyon materyallerinde transfer 3 saatten uzun sürecek ise organların usulüne uygun 

şekilde açılması gerekir. Bu durumda Patoloji Laboratuvarı ile temas edilmesi ve verilecek talimatlara 

uygun davranılması gerekir. Eğer laboratuar ile temas imkanı yoksa, örnekler formol içine konularak 

transfer edilene kadar buzdolabına (+4) konulmalıdır 

4.4. Materyal taşıma kutusu kırılmadan, ezilmeden taşınmalıdır. 

4.5. Materyal taşıma kutusu içindeki solüsyonların dökülmemesine, bunun için kapaklarının 

açılmamasına ve  taşıma kutularının dik durmasına dikkat edilmelidir.  

4.5.1. Uzun süre solüsyonsuz kalan örneklerde otoliz olabildiğinden bu konuda gerekli özen 

gösterilmelidir.  

4.6. Materyal  mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

4.7. Aynı gün içerisinde ulaştırılamayan (mesai saatleri dışındaki) material, güneş görmeyen ve serin 

bir yerde mümkünse buzdolabında +4 derecede, uygun solüsyon ve kutu içerisinde muhafaza 

edilmelidir.  
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4.8. Sitolojik materyaller en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir. Bu süre içinde teslim 

edilemiyorsa +4 °C’de buzdolabında saklanmalıdır. 

4.9. Sitolojik materyalden hazırlanan lamlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık 

almayacak kutular içinde taşınmalıdır. 

4.10. Konsültasyon için gönderilen lamlar ve parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan koruyacak kutular içinde 

taşınmalıdır. 

4.11. Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve lamlar oda ısısında saklanabilir. 

 

5. İlgili Dokumanlar 

5.1. Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme Formu 

5.1.1.  Biyopsi Materyali Gönderme Formu 

5.1.2. Oral Biyopsi Ve Sitolojik Materyal Gönderme Formu 

5.1.3. Sitolojik Materyal Gönderme Formu 

 

6. Referans Dökümanlar 

6.1. Doğan Ö. Standardization in the process of histopathological diagnosis – Histopatolojik tanı 

sürecinde standardizasyon. Aegean Pathology Journal 2, 8–28 ,2005, www.epd.org.tr/apj.php 

6.2. http://www.turkpath.org.tr/pdf/TEOS/umit_ince-_teos.pdf 

6.3. Patoloji Dernekleri Federasyonu,  Dermatopatoloji Çalışma Grubu Deri Malign Melanomunda 

Prognostik Faktörleri Değerlendirme Standartları ve Raporlama Kılavuzu 

http://www.turkpath.org.tr/files/Deri_Malign_Melanomunda_Prognostik_Faktorleri_Degerlendirm

e_Standartlari_ve_Raporlama_Kilavuzu.pdf 

 

 

 

 

http://www.epd.org.tr/apj.php
http://www.turkpath.org.tr/files/Deri_Malign_Melanomunda_Prognostik_Faktorleri_Degerlendirme_Standartlari_ve_Raporlama_Kilavuzu.pdf
http://www.turkpath.org.tr/files/Deri_Malign_Melanomunda_Prognostik_Faktorleri_Degerlendirme_Standartlari_ve_Raporlama_Kilavuzu.pdf

