
Bu yazı, Turk Patoloji Derg 2011, 27:98-105 künyeli makalenin Türkçe’sidir.

1

Türkiye’de Patoloji Laboratuvarlarında Personel İş Yükü 
Değerlendirmesi: Bir Anket Çalışması

Alp UsUBüTün, sarp üner, Fevzi HArorLU, erdener Özer, sıtkı TUzLALı, Arzu rUAcAn,                             
orhan KoÇ, Kutsal YÖrüKoğLU

ÖZ

Amaç: Çalışanları iş yükü, patoloji raporunun kalitesini etkiler. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu hastanelerinde patoloji laboratuvarlarının 
ülke genelindeki dağılımlarını, verimliliklerini ve laboratuvarlarda çalışan personelin iş yüklerini ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı tüm patoloji laboratuvarlarına iş yüklerini sorgulayan bir anket formu posta yolu ile 
gönderilmiştir. Personel iş yükleri, hastane sınıfları, asistan eğitimi olan ve olmayan kurumlara göre değerlendirilmiş, verimsiz laboratuvarlar 
saptanmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı aracılığıyla girilmiş ve analizlerde dağılım ölçütleri ve ortalamalar arası farkı 
değerlendirmek için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Laboratuvarlarda ortalama 2.8 patolog çalışmakta, ortalama 5.500 biyopsi, 3.750 sitolojik örnek gelmekte, 20.000 blok yapılmaktadır. 
Patolog başına yılda ortalama 1.935 biyopsi, 1.400 sitoloji ve toplamda 2.718 biyopsi eşdeğeri iş düşmektedir. Tüm biyopsilerin %57’sini jinekoloji 
ve genel cerrahi bölümleri göndermektedir. Bir teknisyen yılda ortalama 6.200 blok, 11.500 preparat ve 1.000 immünohistokimyasal inceleme 
yapmaktadır. Biyopsi başına blok oranı 3,4’dür. Eğitim kurumlarının %17,5, hizmet hastanelerinin %77.8’i verimsiz, eğitim hastanelerinin 
%62,5’i aşırı yüklü çalışmaktadır. Kurumların %70,5’i en az bir meslek grubunda eksiklik beyan etmiştir.

Sonuç: Türkiye’de belirgin patolog açığı saptanmamıştır. Ancak patolog iş yükünün kurumsal dağılımında sorunlar vardır. Asistanların iş yükü 
“makroskopi teknisyenleri” gibi yeni kadrolar oluşturularak aşılmalıdır. Patoloji teknisyenleri ve sekreterler için de eksiklikten çok dağılım ve 
verimlilik sorunu vardır. Ancak planlamanın tüm ülke laboratuvarları için standart biçimde değil, mutlaka her hastanenin kendi özelliklerine 
göre yapılması gerekir.

GİRİŞ

Patoloji raporu, hastanın tedavisini yönlendirdiğinden 
rapor kalitesi hastanın sağkalımı ve prognozunu doğrudan 
etkiler. Patoloji raporu bir anatomik patoloji laboratuarında 
yapılan tüm işlemlerin bir sonucudur. Birçok etmen süreci 
ve dolayısıyla patoloji raporunun kalitesini etkiler. Bu 
etmenlerden birisi de anatomik patoloji laboratuarının 
ve çalışanlarının iş yüküdür.  Bir laboratuar için “kaliteli” 
patoloji raporu üretmenin yanında, raporun uygun fiyat ile 
zamanında üretilmesi de önemlidir. Bu amaca ulaşabilmek 
için laboratuarda yeterli sayıda çalışan olmalıdır. Çok 
kalabalık bir laboratuarın etkinliği az olacağı gibi, yüksek 
maliyete de neden olacaktır. Buna karşın az sayıda eleman 
içeren bir laboratuarda ise patoloji rapor kalitesinin düşmesi 
önemli bir sorun yaratabilir. Bu nedenle yeterli sayıda 
eleman ile maksimum nitelikte ürün ortaya çıkarmak hedef 
olmalıdır. 

Anatomik patoloji laboratuarlarında bir patoloji raporunun 
ortaya çıkarılması için gerekli optimum sayıların 
araştırıldığı, genellikle İngiltere ve ABD’deki laboratuarlara 
ait çalışmalar vardır. Türkiye’de daha önce sınırlı sayıda 
laboratuara anket gönderilerek yapılan bir çalışma yakın 
zamanda yapılmıştır (1,2).

Bu çalışma Türkiye’de kamu hastanelerinde patoloji labora-
tuarlarının ülke genelindeki dağılımlarını, verimliliklerini 
saptamak ve bu laboratuarlarda çalışan personelin (patolog, 
teknisyen, sekreter) iş yüklerini ortaya koymak, amacıyla 
planlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı 
ve üniversitelere bağlı hastanelerdeki tüm patoloji 
laboratuarları oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş ve 
laboratuarların tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda araştırıcılar 
tarafından hazırlanan anket formu Sağlık Bakanlığı 
tarafından posta yolu ile patoloji laboratuarı olan üniversite 
ve bakanlığa bağlı hastanelere gönderilmiştir. 

*B+S: Türkiye’de erişkin otopsileri çok az sayıda ve belli 
merkezlerde yapılması nedeni ile iş yükü hesabı biyopsi ve 
sitoloji sayıları üzerinden yapılmıştır. İki biyopsi üç sitolojik 
incelemeye eşit kabul edilmiş ve biyopsi sayısı ile sitolojik 
inceleme sayısı toplanarak bir değer elde edilmiştir. 

Personel iş yükü hesaplaması

1- Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına göre hastaneler 
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendir-
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meye tabi tutulacak ve hastaneler A, B, C, D ve E olmak 
üzere 5 sınıfa ayrılacaktır. Çalışmada yer alan Sağlık Bakan-
lığı hastaneleri A, B ve C grubunda yer almaktadır. Sağlık 
Bakanlığı sınıflamasında A1 ve A2 grubunda eğitim hasta-
neleri ve bazı hizmet hastaneleri yer alırken B ve C grubu-
nun tamamı hizmet hastanesidir. Personel iş yükü hesap-
lamasında bu sınıflamaya göre değerlendirme yapılmıştır.

2- Personel iş yükü hesaplamalarında asistan eğitimi bir 
belirleyici olarak kabul edilmiş ve laboratuarlar asistan 
eğitimi olan ve olmayan kurumlar olarak iki farklı grupta 
incelenmiştir. İngiltere verilerine göre, her patolog için 
optimum iş yükünün yıllık 4000 biyopsi veya 6000 sitoloji 
olduğu, eğitim hastanelerinde bu sayının yarısının (2000 
biyopsi veya 3000 sitoloji) geçerli olduğu kabul edilmektedir 
(3).  Buradan yola çıkarak asistan eğitimi olan kurumlarda 
çalışan patologların yılda 1.750–2.250 arasında “B+S” 
incelemesi gerçekleştirebileceği kabul edilmiştir. Yılda 
patolog başına 1.750’den daha az “B+S” incelemesi yapılan 
laboratuarların verimsiz çalıştığı ve 2.250’den daha fazla 
“B+S” incelemesi yapılan laboratuarlarda ise patologlara 
aşırı yüklenildiği ve kalitenin olumsuz etkileneceği 
düşünülmüştür. Asistan eğitimi olmayan kurumlarda 
çalışan patologların için ise benzer şekilde yılda 3.500–
4.000 arasında “B+S” incelemesi gerçekleştirilebileceği 
kabul edilmiştir. Yılda patolog başına 3.500’den daha 
az “B+S” incelemesi yapılan laboratuarların verimsiz 
çalıştığı ve 4.000’den daha fazla “B+S” incelemesi yapılan 
laboratuarlarda ise patologlara aşırı yüklenildiği ve kalitenin 
olumsuz etkileneceği düşünülmüştür. 

Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı aracılığıyla 
girilmiş ve analizlerde dağılım ölçütleri ve ortalamalar 
arası farkı değerlendirmek için t-testi ve tek yönlü varyans 
analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmaya 35’i (%13,4) üniversite ve Sağlık Bakanlığına 
bağlı 41 (%15,7) eğitim hastanesi, 185’i (%70,9) hizmet 
hastanesi olmak üzere 261 hastane katılmıştır. Üniversite 
hastanelerinden 28’i (%80) ve Sağlık Bakanlığı eğitim 
hastanelerinden 14’ünde (%34,1) patoloji asistan eğitimi 
verilmektedir. Çalışmada 185’i üniversitelerde ve 553’ü 
bakanlık hastanelerinde çalışan 758 patoloji uzmanı ile ilgili 
veri toplanmıştır.  Teknisyen sayısını bildiren 247 kurumda 
785 teknisyen, sekreter sayısını bildiren 198 kurumda 346 
sekreter çalışmaktadır.

Biyopsi sayısını bildiren 243 kurumda yıllık biyopsi 
sayısı toplamı 1.339.998 ve sitoloji sayısını bildiren 216 
kurumda yıllık sitoloji sayısı toplamı 816.097’dir. Blok 
sayısını bildiren 230 kurumda yıllık blok sayısı 4.743.484 
ve lam sayısını bildiren 233 kurumda toplam 8.154.715 lam 
kullanılmaktadır. 

Araştırmada patoloji laboratuarına materyal gönderen 
branşlar ve materyallerin kabaca yüzde dağılımı 
sorgulanmıştır. Bu bölümü yanıtlayan 199 hastanenin 
verilerine göre kadın hastalıkları ve doğum bölümleri 
materyallerin %29,8’i, genel cerrahi bölümleri %27,6’sı, 
üroloji bölümleri %7,13’ü, plastik ve rekonstrüktif cerrahi 
%6,23’ü ve dermatoloji bölümleri %4,47’si ile ilk beş sırayı 
almaktadır. 

Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarının kurum, insan 
gücü ve faaliyetleri özelliklerinin frekans dağılımlarının 
ölçütleri Tablo I’de görülmektedir. Çalışmada yer alan 
hastanelerin yatak sayısı ortalaması 356’dır ve 14 ile 
2.200 arasında değişmektedir. Bu hastanelerdeki ameliyat 
sayıları ortalaması 11 bine yakındır ve 1 ile 79.836 
arasında değişmektedir. Patoloji laboratuarlarında çalışan 

Table I: Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarının kurum, insan gücü ve faaliyetleri özelliklerinin frekans dağılımlarını 
tanımlayıcı ölçüleri (2009)

n Ortalama SS Ortanca En düşük En yüksek

Hastane
Yatak sayısı 243 355,7 273,3 300 14 2200
Ameliyat sayısı (yıllık) 192 10976,8 11455,7 7059 1 79836

İnsan gücü (sayı)

Patolog 261 2,8 2,6 2 1 15
Asistan 42 5,4 2,9 5,5 1 12
Teknisyen 247 3,2 3,0 2 1 26
Sekreter 198 1,7 1,5 1 1 13

Yapılan iş (sayı/yıl)

Biyopsi  243 5514,4 5862,4 3200 75 43800
Sitoloji   216 3778,2 4035,0 2179 60 22016
Frozen  106 287,5 453,9 104,5 1 2400
Blok  230 20623,8 28035,3 10596 200 250000
Lam 233 40149,0 62745,3 18000 300 500000
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Table II: Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında çalışan personel başına yıllık iş yükü frekans dağılımlarını tanımlayıcı 
ölçüleri (2009)

n Ortalama SS Ortanca En düşük En yüksek

Patolog başına sayı (yıllık) 

Biyopsi 243 1933,2 1024,5 1733 75 7500
Sitoloji 216 1400,8 1181,0 1069,3 60 7500
B+S* 247 2718,5 2482,7 1359,2 121,7 7500
Frozen 106 56,3 28,9 79,1 0,5 585
Blok 230 6283,9 5186,7 4016,3 200 20736
Lam 233 11450,7 9353,3 9011,0 300 62500
İHK 82 836,7 500,0 917,3 1,5 3833,3

Teknisyen başına sayı (yıllık)

Blok 221 6230,6 4500,0 5710,1 200 37000
Lam 221 11494,3 7800,0 13028,8 300 125000
İHK** 80 1053,4 500,0 2629,2 10,0 23000
Biyopsi 232 1089 1172,7 800 35 8731

Sekreter başına sayı (yıllık) Biyopsi 186 2133 2034 1552 50 13125
Patolog/Teknisyen oranı 1,2 0,67 1 0 5

*iş yükü hesaplamasında biyopsi ve sitolojik incelemelerin bir araya getirilerek elde edilen değer (bakınız “Gereç ve Yöntem” bölümü).  
**İmmunohistokimyasal inceleme.

uzman sayısı ortalaması 2,8 (±2,6); ortancası 2’dir (1-
15).  İncelenen kurumlardan 42’sinde asistan eğitimi 
verilmektedir. Bu laboratuarlarda ortalama 3,0 (±3,0) 
teknisyen çalışmaktayken, hiç teknisyen olmayan 14 
laboratuar vardır. Araştırmaya katılan laboratuarlarda 
yılda ortalama 5.500’ün üzerinde biyopsi (243 laboratuar), 
3.750’nin üzerinde sitoloji (216 laboratuar), 280’in 
üzerinde frozen (106 laboratuar), 20.000’in üzerinde blok 
(230 laboratuar) ve 40.000’in üzerinde lam (233 laboratuar) 
yapılmaktadır. (Tablo I) Lam sayısının blok sayısına oranı 
17’ye kadar çıkmakla birlikle ortalama 2,2’dir.

Çalışmada patoloji laboratuarlarındaki personelin sayısal 
yetersizliği sorgulanmıştır. Patolog sayısının yeterliliğini 
değerlendiren 221 kurumdan 47’si (%21,3), teknisyen 
sayısının yeterliliğini değerlendiren 199 kurumdan 90’ı 
(%45,2), sekreter sayısının yeterliliğini değerlendiren 
168 kurumdan 84’ü (%50,0) bu personellerin sayılarını 
yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Anket formunda 
her üç personelin sayılarını değerlendiren 132 kurumun 
%70,5’inde en az bir meslek grubunda eksiklik beyanı söz 
konusudur. Asistan eğitimi veren ve sayının yeterliliğini 
değerlendiren 40 kurumdan 21’i (%52,5) asistan sayısını 
yetersiz olarak değerlendirmişlerdir.

Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında personel 
başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarının 
ölçütleri Tablo IIde görülmektedir. Araştırmaya katılan 
laboratuarlarda patolog başına yılda ortalama 1.935 
biyopsi, 1.400 sitoloji, 2.718 B+S, 55’in üzerinde frozen 
ve 800’in üzerinde İHK yapılmaktadır. Bu laboratuarlarda 

çalışan teknisyenin iş yükü ise 6.200’ün üzerinde blok, 
11.500’e yakın lam ve 1.000’in üzerinde İHK’dır (Tablo II). 
Çalışma sonuçlarına göre biyopsi başına blok sayısı 20’nin 
üzerine çıkabilmekle birlikte, ortalama 3,4’dür

Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında personel 
başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarının ölçütlerinin 
hastane sınıflarına göre dağılımı Tablo III ve Tablo IV’de 
görülmektedir.  Hastane sınıflaması ile çalışmaya katılan 
patoloji laboratuarlarında patolog başına yıllık faaliyetleri 
incelendiğinde tamamı hizmet hastanelerinden oluşan B ve 
C grubunda iş yükünün A grubu hastanelere ve Üniversite 
hastanelerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. 
Gruplar arası farklılık sitoloji dışında istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p<0,05). Hastane sınıflaması ile çalışmaya 
katılan patoloji laboratuarlarında teknisyen başına yıllık 
faaliyetleri incelendiğinde tamamı hizmet hastanelerinden 
oluşan B ve C grubunda iş yükünün A grubu hastanelere 
ve Üniversite hastanelerine göre daha düşük olduğu 
görülmektedir. Teknisyen başına yıllık blok ve lam sayıları 
incelendiğinde gruplar arası farklılık istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p<0,05). 

İncelenen kurumlar asistan eğitimi olan ve olmayan 
kurumlar olarak iki farklı grupta incelendiğinde 
kurumların bazı özelliklerinin frekans dağılımlarının 
ölçütleri ve farklılıklar Tablo V’de görülmektedir. Asistan 
eğitimi olan kurumların patolog ve teknisyen sayıları, yıllık 
biyopsi, sitoloji, blok ve lam sayıları, teknisyen başına yıllık 
blok ve lam sayıları ve hastane yatak sayısı asistan eğitimi 
olmayan kurumlardan daha yüksektir ve fark istatistiksel 
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Patolog başına sayı (yıllık) Hastane sınıflaması n Ortalama SS En düşük En yüksek F p

Biyopsi

A1 36 2026,6 809,1 598 3826 2,98 0,032
A2 86 2168,8 1304,1 290 7500
B ve C 79 1714,2 837,1 75 5000
Üniversite 33 1849,2 761,4 300 3111

Sitoloji 

A1 35 1683,2 794,9 176 5471 2,56 0,056
A2 67 1582,9 1304,0 290 7500
B ve C 74 1185,9 834,7 75 5000
Üniversite 33 1145,3 742,12 300 3111

B+S*

A1 36 3073,8 1411,5 667 6764 4,27 0,006
A2 86 2991,0 1536,1 714 7500
B ve C 82 2357,1 1193,8 122 7333
Üniversite 34 2515,1 1028,2 417 5000

Blok

A1 36 7368,3 4415,4 917 16875 8,99 <0,001
A2 80 6557,7 4187,0 500 20736
B ve C 72 4654,9 3154,7 200 17500
Üniversite 33 8480,5 3639,7 450 16667

Lam 

A1 35 16255,7 11720,2 3333 62500 11,25 <0,001
A2 84 10869,1 9618,3 1000 50000
B ve C 72 7872,6 5475,3 300 30000
Üniversite 33 16116,7 7189,4 4156 30000

Frozen 

A1 35 71,9 112,9 5 585 4,61 0,005
A2 30 19,7 30,4 0,5 147
B ve C 10 23,9 44,8 2 150
Üniversite 30 79,5 49,0 20 212

İHK**

A1 28 683,8 759,9 14 3333 6,59 0,001
A2 20 574,1 732,7 17 3333
B ve C 6 102,5 195,4 1,5 500
Üniversite 26 1414,5 1050,7 60 3833

*iş yükü hesaplamasında biyopsi ve sitolojik incelemelerin bir araya getirilerek elde edilen değer (bakınız “Gereç ve Yöntem” bölümü).  
**İmmunohistokimyasal inceleme. 

Table III: Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında patolog başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarını tanımlayıcı 
ölçülerinin hastane sınıflarına göre dağılımı (2009)

Table IV: Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında teknisyen başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarını tanımlayıcı 
ölçülerinin hastane sınıflarına göre dağılımı (2009)

Teknisyen başına sayı (yıllık) Hastane sınıflaması n Ortalama SS En düşük En yüksek F p
Blok  A1 35 9307,3 7361,3 550 33750 9,44 <0,001

A2 79 5973,8 5221,9 500 31104
B ve C 66 3999,4 2901,6 200 150000
Üniversite 33 8540,6 7257,7 500 37000

 Lam  A1 34 20090,9 21025,8 3667 125000 10,97 <0,001
A2 81 9655,4 9493,4 1000 66667
B ve C 65 6918,8 5738,3 300 27686
Üniversite 33 16670,8 15844,9 4156 87500

İHK* A1 27 844,5 1017,5 10 4059 1,50 0,21
A2 20 480,9 574,2 25 2500
B ve C 5 218,8 436,9 10 1000
Üniversite 26 1932,5 4379,6 30 23000

* İmmunohistokimyasal inceleme
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olarak anlamlıdır (p<0.001). “B+S” ve “lam -blok oranı” 
değişkenlerinde gruplar arası farklılık saptanmamıştır 
(Tablo V).

Asistan eğitimi olan ve olmayan kurumlardaki patolog iş 
yükü açısından laboratuarların çalışma verimliliklerine 
göre karşılaştırılması Tablo VI’da görülmektedir. Asistan 
eğitimi olan kurumlardaki laboratuarların 7’si (%17,5) ve-
rimsiz çalışırken, önemli bir bölümü (%62,5) aşırı yüklü ça-
lışmaktadır. Buna karşın asistan eğitimi olmayan kurumlar-
daki laboratuarların %77,8’i verimsiz çalışmaktadır. Asistan 
eğitimi olan ve olmayan kurumlardaki laboratuarlar arasın-
da çalışma verimliliği açısından farklılık istatistiksel olarak 
anlamlıdır (ki-kare=56,6; p<0,001).    

TARTIŞMA

Personelin ve laboratuarın işyükü nitelikli bir patoloji 
raporunu doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Kli-
nik laboratuarlarda personel gideri maliyetin %50-70’ini 
oluşturur (3). Kaliteli ve maliyet etkin bir ürün için, labo-
ratuarları optimum sayıda personel ile çalıştırmanın önemi 

ortadadır. Literatürde anatomik patoloji laboratuarlarında 
çalışan personelin iş yüküne ait çalışmalarda laboratuarlar 
arası referans sayılarda belirgin değişiklikler vardır (3). Bu 
nedenle tüm laboratuar için mutlak standartlar saptamak 
çok güçtür. Ancak ülke koşullarına göre planlama yap-
mak önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan patoloji 
uzmanlarının %73,7’si  bu çalışma kapsamı içerisinde 
değerlendirilmiştir.

Patoloji laboratuarı, diğer klinik laboratuarlardan farklı ve 
değişken iş tanımları nedeniyle ayrılır ve patoloji laboratu-
arlarında iş yükünü hesaplamak güçtür (4). Biyopsi sayısı, iş 
yükünü gösteren önemli bir parametre olmakla beraber, her 
spesmene ayrılan zaman farklılığı nedeniyle patologların iş 
yükünü tam olarak yansıtmaz. Bu nedenle her materyal 
için harcanan zaman ve emeği göz önüne alarak, iş yükünü 
ayrıntılı olarak hesaplayabilen yöntemler önerilmiştir 
(5,6,7,8,9). Bu kadar detaylı bir yöntem de ancak uygun bil-
gisayar programlarına girildiği takdirde mümkündür. Ama 
unutulmamalıdır ki henüz üzerinde uzlaşılan bir yöntem 
de yoktur (9,10,11).  Çalışmamız patoloji laboratuarlarının 

Table V: Kurumlarda asistan eğitimi olma durumuna göre çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarının bazı özelliklerinin 
frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüleri (2009)

Asistan olan kurumlar Asistan olmayan kurumlar
n Ortalama SS* n Ortalama SS* T p

Patolog 42 6,9 3,7 219 2,1 1,3 8,32 <0,001
Teknisyen 42 6,7 5,3 219 2,3 1,6 5,36 <0,001
Yıllık biyopsi (x1000) 40 13,427 9,416 203 3,955 3,035 6,30 <0,001
Yıllık sitoloji (x1000) 39 7,415 4,892 177 2,977 3,339 5,40 <0,001
Yıllık blok (x1000) 40 57,063 46,784 190 12,952 12,668 5,92 <0,001
Yıllık lam (x1000) 40 124,618 105,766 193 22,643 26,276 6,06 <0,001
B+S** 40 2692,1 1061,2 207 2723,6 1411,7 -0,13 0,894
Laborant başına blok sayısı (yılık) 39 10437,3 8695,8 182 5329,2 4373,2 3,58 0,001
Laborant başına lam sayısı (yılık) 39 22123,3 23025,9 182 9216,7 8090,4 3,46 0,001
Lam sayısı/blok sayısı (yılık) 40 2,8 3,4 187 2,0 1,8 1,48 0,147
Hastane yatak sayısı 36 680,3 424,3 206 295,5 180,5 5,59 <0,001

* Standart sapma.
** iş yükü hesaplamasında biyopsi ve sitolojik incelemelerin bir araya getirilerek elde edilen değer (bakınız “Gereç ve Yöntem” bölümü).

Table VI: Asistan eğitimi olan ve olmayan kurumlardaki patolog iş yükü açısından laboratuarların çalışma verimliliklerine göre 
karşılaştırılması (2009)

Kurum
Laboratuar Asistan eğitimi olan Asistan eğitimi olmayan Toplam

  n %* n %* n %* Ki kare p
Düşük verimle çalışanlar 7 17,5 161 77,8 168 68,02 56,6 <0,001
Verimli çalışanlar 8 20,0 14 6,8 22 8,91
Aşırı yükü olanlar 25 62,5 32 15,4 57 23,08

*sütün yüzdesi
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niteliklerini göz önüne almadığından da sınırlılık içermek-
tedir.

Bu nedenle hata payı olsa bile, biyopsi sayılarını göz önüne 
alarak iş yükü hesaplamak Türkiye’de bugünkü koşullarda 
en pratik yöntemdir. Buna göre eğitim yükü olmayan 
hastaneler için 4.000 biyopsi veya 6.000 sitoloji (1 biyopsi 
1.5 sitolojiye eş değer)  veya 600 otopsi eş değer iş yükü 
kabul edilmekte, eğitim hastaneleri için bu oranın yarısı 
önerilmektedir (5). Türkiye’de erişkin otopsisi çok azdır 
ya da hiç yoktur; Bu nedenle bu çalışmada iş yükü hesabı 
sadece biyopsi ve sitoloji sayıları üzerinden yapılmıştır. 
Türkiye’de bir patologa yılda ortalama 2718 biyopsi 
eşdeğeri iş düşmektedir. Patologların büyük kısmının 
Sağlık Bakanlığı hizmet hastanelerinde çalıştığı göz önüne 
alınırsa, Türkiye’de bugün için kaba bir hesapla belirgin bir 
patolog açığı bulunmamaktadır. 

Patolog sayısı saptanırken 100.000 nüfus başına oran belirten 
demografi temelli modeller veya ölçülebilir parametreleri 
içeren metrik temelli modeller kullanılabilir (12). 
Demografik temelli modele göre farklı ülkelerde, 100.000 
nüfus başına 1,7 ile 5.2 arasında patolog bulunmaktadır 
(9,12). Avrupa ülkelerinde ortalama 1 milyon nüfusa 27 
patolog düşerken, Türkiye tüm Avrupa’da en az patolog 
sayısına sahip ülkedir (13). Avrupa ortalamasına göre 
Türkiye’de yaklaşık 2.025 civarında patolog olması 
beklenmektedir. Ancak Türkiye’de erişkin otopsinin 
neredeyse hiç yapılmaması (14), servikal sitolojik tarama 
programlarının olmayışı nedeni ile patologlara düşen iş 
yükü diğer gelişmiş ülkelere göre azdır. Ancak alınan tüm 
örneklerin patolojiye gönderilmemesi, gerektiği halde doku 
örneklemesi yapılmaması, sosyoekonomik düzeyin düşük 
oluşu nedeniyle hastaların hastanelere ulaşamaması, patoloji 
hizmetinin nereden ve nasıl alınacağının bilinmemesi gibi 
Türkiye’ye özgü koşullar da unutulmamalıdır. 

Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün hazırladığı Türkiye Sağlık İnsan 
Gücü Raporu’nda, 2002-2007 yılları arasında 855 patoloji 
asistanı kadrosu açıldığı bildirilmiştir (15). Bugün Türkiye’de 
1.000 civarında patolog vardır. Avrupa ülkelerinde ortalama 
asistan patolog oranının %25, Türkiye’de 2002 verilerine 
göre %31’dir (15). Bu Türkiye’de de nüfusa göre patolog 
oranının giderek arttığını göstermektedir. Türkiye’de 
patolog sayısı planlanırken bu veriler de göz önüne alınmalı 
ve iş gücü fazlalığı yaratılmamalıdır. 

Türkiye de patolog iş yükünün kurumsal dağılımında 
ciddi sorunlar vardır. Türkiye’de hizmet hastanelerinde 
çalışan patologların yıllık ortalama vaka sayıları 2.723 dür 
(optimum sayı 4.000). Buna karşın eğitim hastanelerinde bu 
sayı 2.692 olup, uygun görülen sınır olan 2.000 biyopsinin 

üzerindedir. Buna karşın farklı veriler karşılaştırıldığında 
patologların ortalama 3.700 vaka baktıkları, biyopsi sayıları 
50.000’i geçen merkezlerde 6.500’e kadar (merkezlerin bir 
kısmında makroskopi alan teknisyenler var) tırmandığı 
saptanmıştır (16). Standartlar ile karşılaştırıldığında, 
hizmet hastanelerinin %78’i verimsiz, buna karşın eğitim 
hastanelerinin %63’ü aşırı yük ile çalışmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı eğitim hastanelerinde eğitim gören patoloji 
uzmanlık öğrencileri aldıkları eğitimden memnun 
olmadıkları ve bunun en büyük nedeninin de iş yükü olduğu 
bilinmektedir (17). Bu sonuçlar eğitim hastanelerinin iş 
yükünün fazla olduğunu, buna karşın az sayıda vakaya 
sahip Sağlık Bakanlığı hizmet hastanelerinin verimli 
kullanılmadığını göstermektedir. Araştırmalar patoloji 
laboratuarına gelen vaka sayısının patolog verimliliğini 
belirleyen önemli bir parametre olduğunu ve yıllık 20.000-
30.000 vakası olan laboratuarların en verimli olduklarını 
göstermektedir (16). 

Bu dağılımı düzeltebilmek için nüfusa veya yatak sayısına 
göre patoloji laboratuarlarına standart personel saptanabilir 
mi? Araştırmamızın sonuçlarına göre, patolog sayısını 
planlamayı sadece hastane yatak sayısı veya nüfusa orana 
göre yapmak yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Demografik 
temelli modele göre hesap yapmak ülke geneli için gerekli 
patolog sayısını ortaya koyabilir ama her hastane için 
standart bir planlama yapıldığında çok yanlış sonuçlara 
neden olacaktır (12). Çünkü patoloji özelleşmiş bir alan 
olup, iş yükü klinisyenler tarafından belirlenir. Örneğin 
onkolojik cerrahinin yapıldığı merkezlerde daha fazla 
biyopsi gereksinimi olmakta, hastalar da tedavi için bu 
merkezlere gitmektedirler. Birbirine yakın biyopsi sayısına 
sahip iki üniversitede bile is yükleri farklı olabilmektedir 
(7). Yine gelişmiş ve iyi planlanmış bir sağlık sistemi olan 
Kanada gibi bir ülkede de, her bölgede nüfus başına düşen 
patolog sayısı 20 kata varan (6.316-106.667 kişiye bir 
patolog gibi) değişiklikler göstermektedir (9). Bu nedenle 
planlamaların mutlaka hastanenin özelliklerine göre 
yapılması gerekir.

Patoloji uzmanlık eğitimi bu makalenin kapsamı dışındadır 
ancak elde ettiğimiz bazı verilerin altını çizmemiz 
gerekir. Türkiye’de patoloji bölümlerinde değerlendirilen 
materyalin en büyük kısmını (%30) jinekolojik spesmenler 
oluşturmaktadır. Sırasıyla genel cerrahi, üroloji, plastik 
cerrahi ve dermatolojiden alınan materyaller, patoloji 
laboratuarlarına gelen örneklerin %75’ini oluşturmaktadır. 
Uzmanlık eğitimi sırasında bu biyopsi örnekleri mutlaka 
asistanlar tarafından görülmeli ve eğitim programında 
ağırlıklı olarak yer almalıdır.  
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Personel yetersizliği sorgulandığında kurumların 
yaklaşık %50’si sekreter, teknisyen ve asistan eksikliği 
olduğunu bildirmiştir. Aslında “patoloji asistanı” eksikliği 
ancak ülkedeki patolog eksikliğinden kaynaklanabilir. 
Ankette asistan eksikliği bildirilmesi, asistanların kendi 
bölümlerinde günlük hizmetlerde kullanıldığının bir 
göstergesidir. Bölüm içerisinde asistandan beklenen işler 
“makroskopi teknisyenleri” gibi yeni kadrolar oluşturularak 
aşılmalıdır. Özel eğitim almış makroskopi teknisyenleri, 
özellikle ABD ve İngiltere başta olmak üzere 50 yıla yakın 
bir zamandır, seçilmiş bazı biyopsileri işleme almak için 
denetim altında yaygın olarak kullanılmakta ve çok yarar 
sağladıkları bildirilmektedir (16,18,19,20,21). Türkiye’de 
özellikle eğitim hastanelerinde uzmanlık öğrencilerinin iş 
yükü fazlalığı (1,17), yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi 
makroskopi teknisyenleri tarafından azaltılarak eğitime 
katkıda bulunulabilir (22). Makroskopi teknisyenleri 
hizmet hastanelerinde de hizmet kalitesinin artmasına 
yardımcı olacaklardır.

Patoloji teknisyeninin iş yükü ile ilgili çalışmalar, 
yılda ortalama 2.300-3.000 vaka veya 8.200-9.900 blok 
yaptıklarını ve teknisyen/patolog oranının 1.2 olduğu 
göstermektedir (16).  İş yükü, vaka sayısının büyüklüğü 
sonucu karmaşıklaşan işler nedeni ile daha da artmakta, 
bu karmaşayı organize edilebilmek için teknisyenler için 
ek idari işler ortaya çıkabilmektedir (16). Ankette çıkan 
sonuçlar Türkiye’de patoloji teknisyeni başına ortalama 
6.264 blok düştüğü, ancak kurumlar arası belirgin fark 
olduğunu göstermektedir. Eğitim hastanelerinde bu 
sayı (10.437) hizmet hastanelerinin (5.329) yaklaşık 
iki katıdır. Eğitim hastanelerinde histokimyasal ve 
immünohistokimyasal yöntemlerin daha sık kullanılmakta 
ve araştırma da yapılmaktadır. Bu bulgular patoloji 
teknisyenlerinin eğitim hastanelerinde iş yüklerinin fazla 
olduğunu, buna karşın SB hizmet hastanelerinde verimsiz 
çalıştıklarını göstermektedir. Teknik personel verimliliği, 
çalışma düzeni, vaka rapor etme süresi, teknoloji kullanımı 
gibi birçok etken tarafından etkilenmekte ve genellikle 
20.000’den fazla biyopsi sayısına sahip merkezlerde verimin 
arttığı bidirilmektedir (23). Sonuçlar patoloji teknisyeni 
açısından da Türkiye’de bir eksiklikten çok bir dağılım ve 
verimlilik sorununu olduğunu göstermektedir.  
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