
2-PATOLOJİK İNCELEME YAPILACAK MATERYALLERİN KURUM İÇİNDEN 

TOPLANMASI VE TAŞINMASI  

 

AMAÇ: Bu talimatın amacı hastalardan; kurum dışından tetkik amacıyla alınan ve 

laboratuvara gönderilmesi gereken tüm materyallerin güvenli bir şekilde toplanmasını, 

taşınmasını, zamanında yerine ulaşmasını ve taşımayı yapan personelin ve çevrenin 

kontaminasyonunu önlemede gerekli kuralları belirlemektir. 

 

1. KAPSAM: Bu talimat patolojiye ait materyallerin toplanmasını ve taşınması faaliyetlerini 

kapsar. 

 

2. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından materyali alan klinik doktoru, ilk 

makroskopik değerlendirmeyi yapan ve bu konuda eğitim almış olan teknisyen, patoloji 

materyali taşıyan yardımcı personeller ve patoloji kayıt sekreterliği sorumludur. 

 

3. TALİMAT AKIŞI: 
 

3.1 Materyal Toplama:  

 a) Ameliyathane/Servis/Poliklinik’lerde;  hastalardan “Materyal Alma 

Talimatı” na göre alınan ve üzeri etiketlenmiş patolojik materyaller, tetkik 

istem formları ile birlikte hazırlanır. Kapakları uygun şekilde kapatılmış olan 

biyopsi ve sitoloji kapları düzgün bir şekilde çantaya yerleştirilir.   

b) Materyalleri taşıma çantası içerisinde teslim alan yardımcı personel, 

materyalleri en kısa sürede (en geç 1 saat içerisinde) patoloji laboratuvarına 

ulaştırır. 

c) Yardımcı personel, taşıma çantasını sallamadan, kapların içindeki sıvı ve 

materyaller dökülmeyecek şekilde ve taşıma arabasının kapakları kapalı olarak 

düzgün bir pozisyonda taşır. 

 d) Yardımcı personel, patoloji laboratuvarına geldiğinde “patoloji İstek 

Formu” ile birlikte materyalleri bu konuda eğitim alan teknisyene teslim eder. 

 

4.2. Tanı Amaçlı Gönderilen Dış Merkezli Materyallerin Değerlendirilmesi 

 

4.2.1. Tanı amaçlı gönderilen materyaller doku ya da vücud sıvısı şeklinde olabilir. 

4.2.2. SGK güvencesi olan hastaların materyalleri kabul edilmez.  

4.2.3. Her materyal için ilgili klinik tarafından istem yapılmış olmalıdır. Aksi 

durumda hastalar kabul sekreterliği tarafından ücretlendirme yapılması için ilgili 

birime yönlendirilir. 

4.2.4. Materyal kabul aşamasında gönderilen konsültasyon materyalinin niteliği, sayısı, 

uygun koşullarda gönderilip gönderilmediği ile hasta ile ilgili tüm bilgiler forma kaydedilir, 

varsa rapor ya da epikriz ilişkilendirilir. 

 

4.2.5. Materyallerin yeni numarası materyallerin üzerine yazılır. Materyaller dağıtım alanına 

teslim edilir. 

4.2.6. Bundan sonra izlenecek süreçte genel prensiplere uyulur. 

 

 

4.3   İlk makroskopik değerlendirme: 
a) Bu konuda daha önceden eğitim alan teknisyen makroskopik materyalleri 

bütünlüğünü bozmayacak ve daha sonra patoloğun makroskopik 



incelemesiniengellemeyecek şekilde uygun kesitler yaparak fiksayonu 

sağlamalıdır. Bu konuda ilgili bölümlere ait kılavuzlar ve materyal alma ve 

gönderme talimatında belirtilen basamaklar uygulanmalıdır.  

4.4   Sitolojik MateryallerinToplanması: Tüm yayma preparatlar kırılmayacak  

şekilde    gönderilir. Havada kurutulan veya sprey ile fikse edilen yaymalar preparat 

kutularında, alkolde fikse edilen materyaller alkol ile dolu kapaklı kavanozlar veya 

şaleler içinde kapalı ve güvenli taşıma araçları ile gönderilir. 

4.5    Materyal Taşınması: Alınan materyaller yardımcı personel tarafından materyal 

özelliğine göre uygun taşıma kaplarında (kapalı, sızdırmaz ve darbeye dayanıklı) 

patoloji laboratuarına taşınır. Materyallerin taşınması sırasında görevli personel 

aşağıdaki kuralları uygular;  

4.5.1 Taşıma sırasında eldiven giyer. Kabın dışına bulaş olmuşsa kap 

değiştirilir, bu mümkün değilse kabın dışı dezenfektan bir solüsyon ile 

temizlenir. 

4.5.2 Materyallerin bırakıldığı bankolar ve masalar her gün dezenfekte edilir. 

4.5.3  Taşıma esnasındaki uygunsuzluk durumlarında (materyal dökülmesi, 

saçılması, temas vb. halinde dezenfeksiyon işlemleri uygulanır.  

 

 4.3.  Enfeksiyon Önlemleri: 

4.3.1. Tüm materyallere enfeksiyon taşıdığı düşünülerek yaklaşılır. 

4.3.2. Tüm materyallerin taşıma süresinde materyal ile temas halinde olan 

herkes eldiven giyer. 

4.3.3. Taşıma işlemi bittiğinde eldiven çıkarılıp eller yıkanır.  

4.3.4. Patoloji laboratuarında çalışanlar enfeksiyondan korunmak için 

Biyogüvenlik El Kitabı’ndaki talimatlara uyar.  


