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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  hasta bilgileri eşliğinde uygun biçimde kayıt altına alınması. 

2. Kapsam 

Patoloji laboratuvarı 

3. Sorumlular 

Patoloji Bilgi İşlem Sorumlusu, Laborant  

4. Uygulama  

4.1. Hasta kaydını yapma işlemi Patoloji Bilgi İşlem Görevlisi’nin sorumluluğundadır. 

4.2. Laboratuvara ulaşan  materyal “ Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme Formu” ile birlikte 

hasta / hasta yakınından Patoloji Bilgi İşlem Görevlisi tarafından teslim alınır.  

4.3. Patoloji Bilgi İşlem Görevlisi “Standart Uygulama Rehberi”nde tanımlandığı şekilde, ”Patoloji 

Laboratuvarı Materyal Gönderme Formu” ile materyal taşıma kutusu üzerindeki hasta kimlik 

bilgilerini karşılaştırır, uyumunu kontrol eder. 

4.4. Hastaların Hastane Bilgi Sistemine Kaydedilmesi 

Hastanın hastane bilgi sistemine kaydı Patoloji Bilgi İşlem Görevlisi tarafından yapılır 

4.4.1. Ücretli Hastalar 

4.4.1.1. Gönderilen materyal hasta / hasta yakınından, ““Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme 

Formu” ile birlikte alınır. 

4.4.1.2. Hastanın kimlik bilgileri hastane bilgi sistemi üzerinde bulunan hasta kayıt ekranına kayıt 

edilir. Sosyal güvence bölümü “ücretli” olarak girilir, telefon numaraları (ev, cep ve iş) alınır ve 

kaydedilir, ilgili tetkikin ( ya da materyal sayısı birden çok ise tetkiklerin) adı  seçilir. Kaydı yapılan 

hasta vezneye yönlendirilir. Hasta vezneye yönlendirilirken veznenin yerini gösteren, üzerine etiket 

yapıştırılmış bir kroki kullanılır. 

4.4.1.3. Materyal geldiğinde patoloji bilgi işlem görevlisi tarafından biyopsi/sitoloji numarası (patoloji 

protokol numarası), geliş tarihi, hastanın yaşı ve cinsiyeti, adı-soyadı, materyalin geldiği yer ve 

gönderen doktor adı, klinik tanısı protokol defterine kaydedilir. 
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4.4.1.4. Kayıt edilen hastanın adı hastane bilgi sisteminin  ilgili ekranında çıkar fakat hasta ücretini 

ödemeden işlem için giriş yapılamaz. Ücret ödendiğinde aktifleşen hasta isminin üzerine iki kez 

tıklanınca “numuneyi kabul et kutucuğu” görülür. “numuneyi kabul et kutucuğu” onaylandıktan sonra 

materyalin hangi gün alındığı, hangi gün geldiği, geldiği saat, ameliyatın yapıldığı merkez ve hekimin 

adı-soyadı, materyalin nereden alındığı, klinik tanısı, biyopsi/sitoloji numarası hastane bilgi sisteminin 

ilgili ekranına yazılır. 

4.4.1.5. Etiket cihazından 5 adet etiket çıkarılır. Etiketler  ikisi “Patoloji Laboratuvarı Materyal 

Gönderme Formu”na, biri hastayı vezneye yönlendirirken kullanılan krokiye, biri “Hasta 

Bilgilendirme ve Onam Formu” na, ve sonuncusu materyal taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılır. 

Ayrıca materyal taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılan etiketin üzerine materyalin biyopsi/sitoloji 

numarası cam kalemi (sabit kalem) ile yazılır. 

4.4.2. Sosyal Güvencesi Olan Hastalar 

4.4.2.1. Anlaşma yapılan birimlerden gelen hastaların kaydı: 

4.4.2.1.1.  Materyal ,  doktorlarının doldurduğu “Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme 

Formu” ve anlaşma yapılan birimin doldurduğu “Sağlık Hizmeti Istem Formu” hastadan/yakınından 

alınır. 

4.4.2.1.2. Materyal geldiğinde patoloji bilgi işlem görevlisi tarafından biyopsi/sitoloji numarası 

(patoloji protokol numarası), geliş tarihi, hastanın yaşı ve cinsiyeti, adı-soyadı, materyalin geldiği yer 

ve gönderen doktor adı, klinik tanısı protokol defterine kaydedilir.  

4.4.2.1.3. Hastanın kimlik bilgileri  hastane bilgi sistemi  ilgili ekranına  kayıt edilir. Materyalin 

gönderildiği birim girilir, telefon numaraları (ev, cep ve iş) alınır ve kaydedilir, ilgili tetkikin ya da 

materyal sayısı birden çok ise tetkiklerin adı bilgisayardan seçilir. Kayıt edilen hastanın adı hastane 

bilgi sistemindeki  rapor yazma ekranında göründüğünde ilgili hasta isminin üzerine iki kez tıklanır ve 

“numuneyi kabul et kutucuğu” görülür. “numuneyi kabul et kutucuğu” onaylandıktan sonra materyalin 

hangi gün alındığı, hangi gün geldiği, geldiği saat, ameliyatın yapıldığı merkez ve hekimin adı-soyadı, 

materyalin nereden alındığı, klinik tanısı, biyopsi/sitoloji numarası hastane bilgi sisteminin ilgili 

ekranına yazılır.  

4.4.2.1.4. Etiket cihazından 5 adet etiket çıkarılır; ikisi “Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme 

Formu”na, diğeri “Sağlık Hizmeti Istem Formu”na,  biri “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu” na, 

sonuncusu materyal taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılır. Ayrıca materyalin biyopsi/sitoloji 

numarası materyal taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılan etiketin üzerine cam kalemi (sabit kalem) 

ile yazılır 
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4.4.2.2.  İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü’nden Gelen Hastaların Kaydı: 

4.4.2.2.1. Bu hastaların hastane bilgi sisteminde kayıtları bulunduğu için doğrudan ilgili tetkikin 

(materyal sayısı birden çok ise tetkiklerin) adı bilgisayardan seçilir. 

4.4.2.2.2. Materyal geldiğinde patoloji bilgi işlem görevlisi tarafından biyopsi/sitoloji numarası 

(patoloji protokol numarası), geliş tarihi, hastanın yaşı ve cinsiyeti, adı-soyadı, materyalin geldiği yer 

ve gönderen doktor adı, klinik tanısı protokol defterine kaydedilir.  

4.4.2.2.3. Hastanın adı hastane bilgi sisteminin  ilgili ekranında çıktığında ilgili hasta isminin üzerine 

iki kez tıklanır ve “numuneyi kabul et kutucuğu” görülür. “numuneyi kabul et kutucuğu” onaylandıktan 

sonra materyalin hangi gün alındığı, hangi gün geldiği, geldiği saat, ameliyatın yapıldığı merkez ve 

hekimin adı-soyadı, materyalin nereden alındığı, klinik tanısı, biyopsi/sitoloji numarası hastane bilgi 

sisteminin ilgili ekranına yazılır.  

4.4.2.2.4. Etiket cihazından 2 adet etiket çıkarılır; biri “Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme 

Formu”na ve diğeri materyali taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılır. Ayrıca materyalin 

biyopsi/sitoloji numarası, materyal taşıma kutusunun gövdesine yapıştırılan etiketin üzerine cam 

kalemi (sabit kalem) ile yazılır. 

4.5. Materyalin Patoloji/Sitoloji Protokol Defterine Kaydedilmesi 

4.5.1. Hastane bilgi sistemine kayıt edilen her hastaya biyopsi/ sitoloji numaraları ardışık olarak 

verilir. 

4.5.2. Numaraların başına tanımlayıcı harfler (Biyopsi için B, Sitoloji için S) koyularak bu numaralar 

patoloji ve sitoloji protokol defterine de ardışık olarak kayıt edilir.  

4.5.3. Laboratuvardaki tüm işlemlerde bu numara kullanılır. 

 

5. İlgili Dokümanlar 

5.1. Patoloji Laboratuvarı Materyal Gönderme Formu 

5.2. Standart Uygulama Rehberi 

5.3. Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu 

5.4. Sağlık Hizmeti Istem Formu 

 

 

 

 


