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1.AMAÇ
Bu talimatın amacı patoloji kapsamında alınan numunenin saklanması ve anlaşmalı Patoloji Birimine
gönderilmesi ve sonuçların alınmasını sağlamak için izlenmesi gereken yolun belirlenmesidir.
2. KAPSAM
Patoloji numunelerinin patoloji Birimine gönderilmesiyle ilgili işlem basamaklarını, Tüm cerrahi birim
hekimlerini, ameliyathane hemşiresi, ameliyathane teknisyeni, patolog, patoloji teknisyeni, Servis hemşirelerini
kapsar.
3.TANIMLAR
Özel bir tanımı yoktur.
4. UYGULAMA
4.1.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER:
Mikroskop
4.2.Ameliyathanede Alınan Numunenin Patoloji Birimine Gönderilmesinde İzlenecek Yol:
4.2.1 Cerrah, herhangi bir dokudan alınmış numuneyi scrub hemşiresine verir. Hemşire alınan dokunun
patoloji birimine gidip gitmeyeceği hakkında cerrahla görüşerek karar verir. Hastadan çıkan hiçbir doku
cerraha danışılmadan atılmaz. Sonuçlar ilgili hekimin takibindedir.
4.2.2 Numunenin patoloji birimine gitmesi gerekli görülürse, scrub hemşire masaya aldığı numune kabına
numuneyi koyarak personele verir. Cerrahi müdahale bitiminde scrub hemşire, numuneyle ilgili bilgileri
(nereden alındığı, cinsi, kaç tane olduğu, ve diğer ek bilgileri) cerraha onaylatır.
4.2.3 Alınan numune “Patoloji İstek Formu”na hastanın adı ve soyadını, yaşını, numunenin alındığı tarihi
yazar. Numune kabına numuneyi örtünceye kadar alınan numunenin özelliğine göre patoloji bölümünün
istediği sıvıyı koyar ve ameliyat bittikten sonra ameliyathanede bulunan patoloji defterine kaydedilen numune;
patoloji taşıma kabı ile; imza karşılığı laboratuvara teslim edilir.
4.2.4. Laboratuvarda bulunan patoloji takip defterine ameliyathane çalışanı ve laboratuvar çalışanı imzalar;
numuneleri tek tek kontrol eder ve Laboratuvardaki buzdolabına konur.
4.2.5. Anlaşmalı patoloji laboratuvarı kuryesi her gün belirli saatte gelir.
4.2.6. Patoloji laboratuvarından gelen kuryeye imza karşılığında numune teslim edilir.
4.2.7 Patoloji sonuçları çıkınca, Patoloji laboratuvarı danışma elemanına sonucu bırakır. Danışma elemanı bir
nüshasını kendi arşivler, diğer nüshasını laboratuvara teslim eder,
4.2.8. Laboratuvar patoloji raporundan bir nüsha hastanın hekimine ulaştırır, ve laboratuvar daki patoloji
defterine sonuç gelme tarihini kaydederek sonucu arşivler.
4.3. Ameliyathanede Alınan Numune Üzerinde Frozen Çalışılacak İse:
4.3.1. Cerrah alınan numuneyi scrub hemşiresine verir. Hemşire numunenin ezilmemesine dikkat ederek
numune kabına koyar. Numune kabına hiçbir katkı sıvısı koyulmaz, parça ameliyat sırasında patoloğa teslim
edilir.
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4.3.2. Numunenin sonucu Patolog tarafından cerrahi ekibe bildirilir. Yazılı rapor Patoloji Birimi tarafından
4.2.7. mad. doğrultusunda gönderilir.
4.4.Acil Serviste Alınan Numune:
4.4.1. Ameliyathanede izlenen yol acil serviste de izlenir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
Patoloji İstek Formu (anlaşmalı patoloji lab. )

