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Türkiye’de Patoloji Laboratuvarlarında Verimlilik 
Değerlendirmesi

Kutsal YörüKoğLu, Sarp üner, Fevzi HarorLu, alp uSubüTün

ÖZ

Amaç: Patoloji laboratuvarlarının, kullanılan cihazların ve otomasyonun verimlilik kriterleri sınırlı sayıda çalışmalarda belirlenmiştir. Bu 
çalışmalar, genellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklıdır. Ülkemizde ki durumun belirlenmesi ve kriterlerin ülkemiz koşullarına uyumunun 
sağlanması için bir anket hazırlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Anket, patoloji laboratuvarı olan tüm hastanelere gönderilmiş, 302 hastaneden geri dönüş olmuştur. Ankette, patoloji 
laboratuvarlarının verimlilikleri, çalışan personelin iş yükleri, uygulanan yöntemler, kullanılan cihazlar, fiziksel koşullarına yönelik sorular 
yöneltilmiştir. İş verimliliği, yıllık blok sayısının, yıllık çalışma saatinin teknisyen sayısı ile çarpımına bölünerek elde edilmiştir. Hastaneler, 
eğitim veren, vermeyen ve özel olmak üzere 3 gruba, tüm laboratuvarlar ayrıca materyal sayılarına göre 10.000, 20.000, 30.000 eşik değerleri ile 4 
gruba ayrılmıştır. Veriler SPSS 16,0 istatistik paket programı aracılığıyla girilmiş, analizlerde dağılım ölçütleri, ortalamalar arası farkın önemlilik 
testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Yıllık biyopsi sayısı eğitim veren birimlerde belirgin olarak yüksektir ama genelde tüm birimlerde yıllık biyopsi sayısının verimlilik sınırı 
altında olduğu olduğu gözlenmektedir. Cihaz donanımı ve otomasyon, yıllık biyopsi sayısı ile ilişkilidir. Ancak, sınırlı kapasiteli laboratuvarlarda 
gereksiz otomasyon olduğu dikkati çekmektedir. Histokimya ve özellikle immünohistokimyasal boyama sayısının yüksek olduğu izlenmektedir. 
Sitolojik yöntemlerden sıvı bazlı teknikler, özel hastanelerde belirgin olarak daha fazla kullanılmaktadır. Arşivleme süreleri konusunda da bir 
standartın olmadığı saptanmaktadır. Özellikle hizmet hastanelerinde ciddi çalışma alanı sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır. İş verimliliğinin ise 
eğitim veren birimlerde sınırda, diğer birimlerde ise düşük olduğu gözlenmektedir.    

Sonuç: Ülkemizdeki tüm patoloji laboratuvarlarının, kendi verimliliklerini değerlendirmeleri ve iyileştirmeye gitmeleri gerekmektedir. Daha 
iyi fiziki koşulların sağlanması için idari birimlerin desteği sağlanmalıdır. Patolojiye özel arşivleme sürelerinin resmiyete dökülmesi, ileride 
doğabilecek meslek hatası yargılamaları için çok önem göstermektedir. 

GİRİŞ

Patolojide ürün patoloji raporudur. Bu raporun oluşturu-
labilmesi için ana kaynak makroskopik ve mikroskopik 
incelemelerdir. Mikroskopik inceleme için doku ve sıvılar-
dan uygun örnekleme ve işleme gerekmektedir. Doku ve 
sıvıların işlenmesi uzunca bir süreçtir ve bu süreçteki tüm 
aşamalar elde yapılabilir. Ancak, materyal sayısının çok 
olduğu laboratuvarlarda işi yetiştirebilmek, standardize 
edebilmek, daha az eleman ile ve daha ucuza mal edebil-
mek için cihazlar kullanılarak hemen tüm işlemler otoma-
tize edilmeye çalışılmaktadır. Standart mikroskopik ince-
leme için gereken histolojik Hematoksilen-Eozin (HE) ve 
sitolojik HE veya benzeri (Papanicolau gibi) ile boyanmış 
yaymalar yanı sıra kullanılan konvansiyonel histokimya 
ve immünohistokimya gibi bazı teknikler için de benzer 
otomasyon süreçleri söz konusudur. Teknolojik ilerlemeler, 
genel endüstride olduğu gibi patolojide de cihazların her 
geçen gün ucuzlamasını sağlamaktadır (1). Ancak, elde 
yapılabilecek basit bazı işlemler için gereksiz cihaz alımla-
rının olduğu da yadsınamaz. 

Patoloji Dernekleri Federasyonu Standardizasyon Komis-
yonu tarafından yapılan ulusal ölçekli bir anket çalışma-

sında ülkemizde otomasyonun materyal sayısı ve birimin 
kuruluş tarihi ile ilintili olduğu gösterilmiştir (2). Uluslar 
arası ölçekte yapılan başka bir anket çalışmasında, tüm dün-
yada patoloji laboratuvarlarının çalışma koşulları belirlen-
miş ve otomasyon için en verimli eşik değerler verilmiştir 
(3). 

Türkiye’de kamu hastanelerinde bulunan patoloji laboratu-
varlarına yönelik Patoloji Dernekleri Federasyonu Standar-
dizasyon Komisyonu tarafından ve Sağlık Bakanlığının des-
teği ile yeni bir anket çalışması yapılmış, ülke genelindeki 
patoloji laboratuvarlarının dağılımları, verimlilikleri ve bu 
laboratuvarlarda çalışan personelin iş yükleri bir makale 
halinde sunulmuştur (4). Burada ise, aynı anket çalışması-
nın sonuçları, otomasyon ve laboratuvar verimliliği açısın-
dan değerlendirilmektedir. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini patoloji 
laboratuvarları olan Sağlık Bakanlığı hastaneleri, üniversite 
hastaneleri ve özel hastaneler oluşturmaktadır. Örneklem 
seçilmemiş ve bu hastanelerin tamamına ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 
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Hazırlanan anket formu ile yatak sayısı, materyal sayısı ve 
dağılımı, materyal gönderen birimler, kullanılan cihazlar, 
uygulanan yöntemler, laboratuvar ve çalışma alanları, 
çalışanların nitelik ve sayıları, raporlama ve arşivleme 
süreleri sorgulanmıştır. 

İş verimliliği (İV), yıllık blok sayısının, yıllık çalışma 
saatinin teknisyen sayısı ile çarpımına bölünerek (İş 
verimliliği=Yıllık blok sayısı / 2080 x teknisyen sayısı) 
elde edilmiştir. Hastaneler, eğitim veren, vermeyen ve özel 
olmak üzere 3 gruba, tüm laboratuvarlar ayrıca materyal 
sayılarına göre <10.000, 10.001-20.000, 20.001-30.000, ve 
>30.001 olmak üzere 4 gruba ayrılmış, her iki gruplamada 
farklılıklar araştırılmıştır. 

Veriler SPSS 16,0 istatistik paket programı aracılığıyla 
girilmiş, analizlerde dağılım ölçütleri ve ikiden fazla 
grupta, ölçüm değerlerinin ortalamaları arasındaki farkın 
anlamlı olup olmadığını belirlemek için varyans analizi 
kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptandığında anlamlılığının kaynaklandığı 
grup “post-hoc” testlerden LSD (least significant difference) 
ile incelenmiştir.

BULGULAR

Anket patoloji laboratuvarı olan bütün hastanelere 
gönderilmiş, 302 (35 Üniversite [ÜH], 41 Sağlık Bakanlığı 
Eğitim [EH], 185 Sağlık Bakanlığı Hizmet [HH] ve 41 Özel 
[ÖH])  hastaneden geri dönüş olmuştur. 

Bu patoloji birimlerinin biyopsi sayılarına göre dağılımı 
Tablo I’de verilmiştir. Biyopsi sayılarının ÜH ve EH’de daha 
yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Yıllık biyopsi, sitoloji, intraoperatif konsültasyon, blok 
ve lam sayılarının hastaneler arasında belirgin farklılık 
gösterdiği gözlenmektedir (p<0.01) (Tablo II). Tüm 
parametrelerin ÜH ve EH’de diğer hastanelerden daha 
yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu değişkenlerin hastanelerin yatak sayısı ile pozitif yönde 
korelasyonu olduğu ve ilişkinin istatistiksel yönden anlamlı 
olduğu saptanmıştır (p<0.01, r=0.553-0.767). 

Hastaneleri biyopsi sayılarına göre grupladığımızda, blok 
başına düşen lam sayısının 20.001-30.000 biyopsi sayısı 
olan birimlerde daha yüksek olduğu, buna karşılık bu 
birimlerde biyopsi başına blok sayısının daha düşük olduğu 
dikkati çekmektedir (Tablo III). 

Rutin işlerde kullanılan cihazların dağılımına bakıldığında, 
makroskopi kabini, mikrotom, frozen cihazı, ışık 
mikroskopu sayılarının hastaneler arasında farklılık 
gösterdiği izlenmektedir (Tablo IV). Sitosantrifuj cihazı 
sayısı ise farklılık göstermemektedir. 

Işık mikroskopu sayısı, biyopsi sayısı ile korelasyon 
göstermektedir (p<0.001). Ortalama 5077 biyopsi başına 
bir mikroskop olduğu dikkati çekmektedir.  Benzer şekilde, 
yıllık biyopsi sayısı ile mikrotom (p<0.001, 5077 biyopsi 
için 1 adet), makroskopi kabini (p<0.001, 5108 biyopsi 
için 1 adet), doku takip cihazı (p<0.001, 5108 biyopsi için 
1 adet), doku gömme cihazı (p<0.001, 5108 biyopsi için 
1 adet), frozen cihazı (p<0.001, 5108 biyopsi için 1 adet), 
makroskopik fotoğraflama cihazı (p<0.001, 5108 biyopsi 
için 1 adet) sayıları da ilişki göstermektedir. 

Rutin işlerde kullanılan cihazların otomasyonu açısından 
değerlendirildiğinde, otomatik doku takip cihazı, doku 
gömme cihazı, otomatik boyama cihazı, otomatik lam 
kapama cihazı, kaset ve lam yazıcısı, otomatik immün 
boyama cihazı ve makroskopi diseksiyon masası sayılarının 
da hastaneler arasında farklılık gösterdiği izlenmektedir 
(p<0.01). 

Otomasyonun yıllık biyopsi sayısı ile ilişkili olduğu göz-
lenmektedir. Otomatik boyama cihazı kullanan birimlerin 
yıllık ortalama biyopsi sayısı 8.713 iken (p<0.001), bu sayı 
otomatik kapama cihazı için 11.584 (p<0.001), kaset/lam 
yazma cihazı için 13.415 (p<0.001), otomatik immün boya-
ma cihazı için 14.261 (p<0.001) olduğu dikkati çekmektedir 
(Tablo V).  

Rutin incelemeler dışında ileri inceleme teknikleri olarak 
nitelendirebileceğimiz immünofloresan ve moleküler tek-
niklerin kullanımında da hastaneler arasında farklılık ol-
duğu (p<0.01 ve p=0.052) ve yıllık biyopsi sayısı ile ilişkili 
(p<0.001) olduğu saptanmıştır. 

Sitolojide kullanılan yöntemlere baktığımızda, direkt yayma 
ve santrifuj ile hazırlama yöntemlerinin hastaneler arasında 
farklılık göstermediği, buna karşılık sitosantrifuj, hücre 
bloğu ve sıvı bazlı tekniklerin kullanımında hastaneler 
arasında farklılık olduğu saptanmaktadır (p<0.01, p<0.01, 
p<0.01). Sitosantrifuj, hemen her hastanede kullanılırken, 
hücre bloğu ÜH ve EH’de tercih edilmektedir. Sıvı bazlı 
yöntemlerin ise ÜH ve ÖH’de daha fazla kullanılmakta 
olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, sitosantrifuj cihazı 
kullanımı da biyopsi sayısı ile ilişkili görünmektedir 
(p<0.001). 

Otopsi uygulamasının, eğitim hastanelerinde daha fazla 
uygulandığı (p<0.01) izlenmekle birlikte, otopsi salonunun 
çoğu hastanede bulunmadığı dikkati çekmektedir.

Arşivleme yönünden hastaneler arasındaki farkları 
değerlendirdiğimizde, örneklenen tespitli dokuların 
saklanma süresi açısından farklılık olmadığı (p=0.536), 
buna karşılık raporların, blok ve preparatların saklanma 
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Table I: Hastanelerin biyopsi sayılarına göre dağılımı

Hastane <10.000 10.001–20.000 20.001–30.000 >30.001 Toplam
Üniversite 22 6 4 1 33
Eğitim SB 22 13 3 1 39
Hizmet SB 172 3 - - 175
Özel 36 - - - 36
Toplam 252 22 7 2 283

Table II: Hastanelerin yıllık biyopsi, sitoloji, intraoperatif konsültasyon, blok ve lam sayılarının dağılımı

N Min-Maks (Ort∼SD) F p
Yıllık biyopsi sayısı
Üniversite 33 1031-43800 (10080,7∼9504,7)

41,7 <0,01
Eğitim SB 39 600-30611 (10603,2∼7102,9)
Hizmet SB 175 75-13303 (3459,0∼2520,6)
Özel 36 510-9067 (2617,4∼1624,9)
Toplam 283 75-43800 (5108,6∼5553,9)
Yıllık sitoloji sayısı
Üniversite 33 301-16375 (5510,5∼4374,9)

37,1 <0,01
Eğitim SB 36 550-22016 (8112,1∼5514,9)
Hizmet SB 147 60-15000 (2327,9∼2249,9)
Özel 34 200-8900 (2462,4∼1704,1)
Toplam 250 60-22016 (3599,3∼3827,1)
Yıllık frozen sayısı
Üniversite 30 40-2400 (490,3∼547,5)

10,5 <0,01
Eğitim SB 36 10-2340 (386,6∼497,7)
Hizmet SB 40 1-588 (46,1∼95,2)
Özel 23 5-508 (103,1∼130,3)
Toplam 129 1-2400 (254,6∼420,7)
Yıllık blok sayısı
Üniversite 33 2.430-250000 (46075,6∼46676,6)

34,7 <0,01
Eğitim SB 39 1000-135000 (38027,9∼33969,9)
Hizmet SB 158 200-62208 (11012,0∼10893,8)
Özel 32 150-12280 (6348,6∼3301,9)
Toplam 262 150-250000 (18880,3∼26699,1)
Yıllık lam sayısı
Üniversite 33 4156-450000 (92942,7∼91258,5) 36,5 <0,01
Eğitim SB 38 6750-500000 (88875,3∼91544,5)
Hizmet SB 162 300-200000 (81796,1∼21565,9)
Özel 33 750-130000 (15953,2∼22407,9)
Toplam 266 300-500000 (37147,3∼59759,5)
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sürelerinin farklılık gösterdiği görülmektedir (sırası ile; 
p=0.006, p<0.001, p<0.001). Raporların en az saklanma 
süreleri, ÜH’de 10, EH ve ÖH’de 5, HH’de 2 yıldır. 
Raporların saklanma süreleri açısından EH, HH ve ÖH 
arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Buna karşılık 
ÜH’de diğer birimlere göre daha uzun süre saklandığı 
gözlenmektedir. Blokların en az saklanma süreleri, ÜH’de 
10, EH ve ÖH’de 5, HH’de 3 yıldır. HH’de saklanma 
süresinin azlığı, istatistiksel olarak diğer birimlerden 
anlamlı derecede düşüktür. Preparatların en az saklanma 
süreleri, ÜH’de 10, HH ve ÖH’de 3, EH’de 5 yıldır. Tüm 
birimlerde rapor, blok ve preparatlar için en uzun saklama 
süresi sürekli olarak bildirilmektedir. Örneklenen tespitli 
dokuların saklanma süreleri ise, 10-15 gün arasında 
belirtilmektedir. Raporların, ankete yanıt veren 265 
birimden 166’sında (%62.6) kurulduğundan bu yana 
atılmadığı, 85’inde (%32.1) 20 yıldan az, 14’ünde (%5.3) 
20 yıl ve daha uzun süre saklandığı; blokların ankete yanıt 
veren 265 birimden 125’inde (%47.2) kurulduğundan bu 
yana atılmadığı, 127’sinde (%47.9) 20 yıldan az, 13’ünde 
(%4.9) 20 yıl ve daha uzun süre saklandığı; lamların ankete 
yanıt veren 267 birimden 131’inde (%49.1) kurulduğundan 
bu yana atılmadığı, 27’sinde (%10.1) 10 yıldan az, 109’unda 
(%40.1) 10 yıl ve daha uzun süre saklandığı; örneklenen 
tespitli dokuların ankete yanıt veren 228 birimden 39’unda 
(%17.1) 1 aydan daha az süre saklandığı görülmektedir. 

Histokimya, immünohistokimya ve immünfloresan boyama 
sayılarına baktığımızda, hastaneler arasında belirgin farklar 
olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo VI). Histokimyasal 
boyama sayısı, ÜH ve EH’de HH ve ÖH’lere göre belirgin 
olarak fazladır (p<0.01). İmmünohistokimyasal boyama 
sayısı ise ÜH’de EH’ne göre anlamlı olarak daha az/fazla 
olduğu gözlenmektedir (p<0.01). Aynı zamanda hem ÜH, 
hem de EH’de yapılan immünohistokimyasal boyama sayısı 
HH ve ÖH’den daha fazladır (p<0.01). İmmünfloresan 
boyama sayısı ise ÜH’de diğer hastanelere göre daha fazladır 
(p<0.01). 

Tanıya yardımcı olan histokimya ve immünohistokimya 
kullanımının da biyopi sayısı ile orantılı olduğu izlenmek-

Table III: Biyopsi sayılarına göre gruplanan hastanelerin biyopsi başına blok ve blok başına lam sayıları

Yıllık biyopsi sayısı Lam/Blok  Blok/Biyopsi
N Ort±SS N Ort±SS

<10.000 192 2.00±1.74 193 3,34±2,03
10.001-20.000 22 2.28±1.13 22 3,81±1,76
20.001-30.000 7 6.15±7.50 7 2,80±2,04
>30.000 2 1.51±0.41 2 5,06±0,91

Table IV: Rutin işlerde kullanılan cihazların sayısal dağılımı

N Min-Maks (Ort) p
Makroskopi kabini sayısı
Üniversite 22 1-6 (1,9) 

<0,001
Eğitim SB 24 1-3 (1,5) 
Hizmet SB 90 1-1 (1,0) 
Özel 18 1-2 (1,1) 
Toplam 154 1-6 (1,2) 
Mikrotom sayısı
Üniversite 34 1-8 (2,3) 

<0,001
Eğitim SB 40 1-5 (2,3) 
Hizmet SB 174 1-3 (1,2) 
Özel 35 1-2 (1,1) 
Toplam 283 1-8 (1,5) 
Frozen cihazı sayısı  
Üniversite 31 1-3 (1,4) 

<0,001
Eğitim SB 35 1-2 (1,2) 
Hizmet SB 43 1-2 (1,0)  
Özel 19 1-1 (1,0) 
Toplam 128 1-3 (1,2) 
Sitosantrifuj cihazı sayısı
Üniversite 30 1-4 (1,2) 

0,133
Eğitim SB 27 1-2 (1,1) 
Hizmet SB 62 1-2 (1,0) 
Özel 18 1-1 (1,0) 
Toplam 137 1-4 (1,1) 
Işık mikroskopu sayısı
Üniversite 34 1-23 (6,7) 0,001
Eğitim SB 41 1-18 (5,8) 
Hizmet SB 184 1-6 (1,8) 
Özel 41 1-5 (1,2) 
Toplam 300 1-23 (2,8) 
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tedir. Biyopsi sayısı yıllık <10.000 olan birimlerde, her iki 
yöntemin yıllık sayısı (sırasıyla ortalama 1.143 ve 464/yıl) 
nispeten daha azdır. Biyopsi sayısı 10.000 in üzerine çıktı-
ğında yıllık sayı belirgin olarak artmaktadır (Tablo VII). 

Patoloji bölümlerinin laboratuvar, laboratuvar alt bölümle-
ri, ofis, çalışma ve arşiv alanları ve toplantı salonları gibi bö-
lümlerinin büyüklükleri değerlendirildiğinde tüm alanların 
hastaneler arasında belirgin farklılık gösterdiği saptanmak-
tadır. Toplam alan, ankete yanıt veren 274 birimde 8-908 
m2 arasında (101.1±114.9 m2) değişmektedir. 94 birimde 
toplam laboratuvar alanı 50 m2 nin altındadır.Bunların 4’ü 
ÜH, 3’ü EH, 72’si HH ve 15’i ÖH’dir.  

Table V: Rutin işlerde kullanılan otomasyon amaçlı cihazların biyopsi sayısına göre dağılımı

Biyopsi sayısı N Min-Maks (Ort) p
Otomatik doku takip cihazı sayısı

<10.000 218 1-3 (1,1)

<0,001
10.001-20.000 21 1-3 (1,6)
20.001-30.000 7 1-6 (2,4)
>30.000 2 2-5 (3,5)

Doku gömme cihazı sayısı
<10.000 172 1-2 (1,0)

<0,001
10.001-20.000 18 1-2 (1,2)
20.001-30.000 7 1-4 (2,1)
>30.000 2 1-2 (1,5)

Otomatik boyama cihazı sayısıs
<10.000 68 1-2 (1,0)

<0,001
10.001-20.000 17 1-2 (1,1)
20.001-30.000 7 1-3 (1,6)
>30.000 2 1-3 (2,0)

Otomatik lam kapama cihazı sayısı
<10.000 32 1-1 (1,0)

*
10.001-20.000 14 1-1 (1,0)
20.001-30.000 7 1-2 (1,1)
>30.000 2 1-1 (1,0)

Kaset ve lam yazıcısı sayısı
<10.000 9 1-2 (1,3)

*
10.001-20.000 8 1-2 (1,3)
20.001-30.000 4 1-2 (1,3)
>30.000 1 2-2 (2,0)

Otomatik immün boyama cihazı
<10.000 18 1-2 (1,1) *
10.001-20.000 4 1-1 (1,0)
20.001-30.000 7 1-3 (1,7)
>30.000 2 1-3 (2,0)

*: Birim sayıları yetersiz olduğu için istatistiki analiz yapılmamıştır.  

Bu alanlara tek tek bakacak olursak, sekreteryal alanla-
rın ÜH’de EH’den (p=0.001), ÜH ve EH’de diğer hasta-
nelere göre daha büyük olduğu gözlenmektedir (p<0.001, 
p=0.015). 

Rutin laboratuvar alanı ÜH ve EH arasında farklılık 
göstermemekte, ÜH ve EH’de ise HH ve ÖH’e göre belirgin 
olarak büyük gözükmektedir (p<0.001). 

Makroskopi ve mikroskopi odası alanları ÜH’de, EH 
de dahil olmak üzere tüm hastanelerden daha büyük 
(p<0.001) tür. Bu alanlar EH’de de HH ve ÖH’e göre daha 
büyüktür (p=0.001 ve p<0.001). Makroskopi ve mikroskopi 
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odası alanları büyüklüğü, HH ve ÖH arasında farklılık 
göstermemektedir. 

Makroskopi ve mikroskopi odalarındaki durum özel 
boyama alanları (histokimya/immünohistokimya) alanları 
için de geçerlidir. Bu alanlar ÜH’de EH’ne göre, ÜH ve 
EH’de HH ve ÖH’e göre daha büyüktür (p<0.001, p=0.002, 
p=0.009). HH ve ÖH arasında ise fark yoktur. 

Arşiv alanı ÜH ile EH arasında ve HH ile ÖH arasında 
farklılık göstermemektedir. Buna karşılık, ÜH ve EH’de 
HH ve ÖH’e göre belirgin olarak daha büyük olduğu 
gözlenmektedir (p<0.001). Depo alanları ise ÜH’de EH, 
HH, ÖH’e göre (p=0.01, p<0.001, p<0.001), EH’de HH’e 
göre (p=0.03) daha büyüktür. EH ve HH ile ÖH arasında 
ise fark bulunmamaktadır. 

Otopsi salonu alanı ÜH’de diğer tüm hastanelere göre 
daha büyüktür (p<0.001): Buna karşılık, diğer hastaneler 
arasında fark bulunmamaktadır. 

Toplantı salonu alanı ÜH’de tüm hastanelerden (p<0.001), 
EH’de de HH ve ÖH’den daha büyüktür (p=0.003, p=0.01). 

Uzman doktorların ofis alanının ÜH ve EH’de, HH ve 
ÖH’den daha büyük olduğu izlenmektedir (p=0.005, 
p=0.028, p<0.001 ve p<0.001). 

Teknisyenlerin dinlenme odaları ise ÜH’de tüm hastanelere 
göre daha büyüktür (p=0.045, p<0.001, p<0.001). EH’de 
de HH ve ÖH göre daha büyük teknisyen dinlenme odası 
bulunmaktadır (p=0.007, p=0.001). HH ve ÖH arasında ise 
fark yoktur.

İş verimliliğine baktığımızda, ortalama İV değerlerinin 
ÜH’de 3.9, EH’de 4.1, HH’de 2.3, ÖH’de 2.8 olduğu (p<0.01), 
ÜH ve EH’de değerlerin HH ve ÖH’lere göre anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Yıllık biyopsi sayılarına göre 

Table VI: Histokimya, immünohistokimya ve immünfloresan boyama sayılarının hastanelere göre dağılımı

N Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum F p
Tanıya yardımcı olarak kullanılan histokimya yöntemlerinin yıllık sayısı
Üniversite 29 4543,4 5274,9 246 20000

10,303 <0,01
Eğitim SB 33 4672,3 5105,9 70 19600
Hizmet SB 109 1728,4 2166,6 1 9000
Özel 20 1273,3 2441,9 10 11000
Toplam 191 2616,8 3701,2 1 20000
Tanıya yardımcı olarak kullanılan immünohistokimya yöntemlerinin yıllık sayısı
Üniversite 26 8770,2 8496,2 60 35000

8,579 <0,01
Eğitim SB 29 5522,7 8137,1 70 40000
Hizmet SB 27 949,5 1163,5 3 4500
Özel 12 296,3 275,5 20 1000
Toplam 94 4440,1 7147,5 3 40000
Tanıya yardımcı olarak kullanılan immünfloresan yöntemlerinin yıllık sayısı
Üniversite 23 771,8 1079,8 40 5000

0,816 0,451
Eğitim SB 9 549,1 933,9 72 3000
Hizmet SB - - - - -
Özel 3 9,3 7,4 1 15
Toplam 35 649,2 1004,3 1 5000

Table VII: Histokimya ve immünohistokimyasal uygula-
malarının biyopsi sayılarına göre dağılımı

Biyopsi sayısı/yıl Ortalama±SS
Histokimya
<10.000 1143,0∼2252,0
10.001-20.000 4745,4∼4527,4
20.001-30.000 8937,3∼7300,8
>30.001 10675,0∼13187,5
Toplam 1683,2∼3265,5
İmmünohistokimya
<10.000 464,3∼1432,9
10.001-20.000 5277,3∼6230,4
20.001-30.000 16263,4∼12760,8
>30.001 22000,0∼18384,8
Toplam 1381,5∼4453,1
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İV değerlendirildiğinde, <10.000 olan birimlerde ortalama 
İV’nin 2.5, 10.001-20.000 olan birimlerde 4.7, 20.001-
30.000 olan birimlerde 3.9, >30.001 olan birimlerde 11.3 
olduğu dikkati çekmektedir (p<0.01). Yıllık biyopsi sayısı 
<10.000 olan birimlerde İV değeri >10.000 olan birimlere 
göre anlamlı düzeyde düşük olduğu, 10.001-20.000 olan 
birimler ile 20.001-30.000 olan birimler arasında fark 
olmadığı, >30.001 olan birimlerde ise diğerlerinden anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu saptanmaktadır. 

TARTIŞMA

Patoloji Dernekleri Federasyonu Standardizasyon 
Komisyonu’nun yaptığı bir anket çalışmasının sonuçları 
daha önce yayınlanmıştı (2, 5). Bu anket çalışması nispeten 
kısıtlı bir bölümü temsil ediyordu. Benzer bir anket, hem 
anket içeriği genişletilerek, hem de Sağlık Bakanlığı’nın 
desteği alınarak daha fazla kuruma gönderilerek 
gerçekleştirildi.

Bu anketin sonuçları, patoloji laboratuvarlarının çalışma 
kapasitelerinin hastanelerin yatak sayısı ile ilişkili olduğunu 
göstermiştir (p<0.01). Sağlık Bakanlığı, ulusal ölçekte 
hastaneleri yatak kapasitesine ve hizmet ettiği nüfusa 
göre planlamakta ve sınıflandırmaktadır. Benzer bir talep, 
patoloji laboratuvarlarının planlanması ve donanımı için 
oluşturulmaya çalışılmıştı. Ancak, Patoloji Dernekleri 
Federasyonu Standardizasyon Komisyonu’nun görüşü, 
ülkemizde nüfusa ve/veya yatak kapasitesine dayalı bir 
planlamanın günümüz koşullarında doğru olmayacağı 
şeklindedir. Bu kapsamda Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Standardizasyon Komisyonu’nun hazırladığı strateji 
raporunda (6) biyopsi sayısı baz alınmış, Sağlık Bakanlığı 
da patoloji laboratuvarlarında nüfus/yatak sayısına bağlı 
planlama yapmaktan vazgeçmiştir.  

Tüm dünyadan 325 patoloji laboratuvarını kapsayan 
geniş bir anket çalışmasında, en verimli patoloji 
laboratuvarlarının 20.000’den fazla biyopsi sayısına sahip 
olanlar olduğu vurgulanmıştır (3). Bu anket çalışmasında 
ise yıllık biyopsi, sitoloji, frozen, blok ve lam sayıları ÜH ve 
EH’de diğer hastanelere göre belirgin olarak yüksek olduğu 
gözlenmektedir. Ankete yanıt veren 283 birimden sadece 
9’unun yıllık biyopsi sayısının 20.000’den fazla olduğu, 252 
birimde yıllık biyopsi sayısının 10.000’den az olduğu dikkat 
çekmektedir. Neredeyse tüm hizmet hastanelerinin yıllık 
biyopsi sayılarının ideal olan 10.001-20.000 sayısının altında 
olduğu, durumun üniversite ve eğitim hastaneleri açısından 
da ideal olmadığı görülmektedir. Yıllık biyopsi sayısının 
azlığının, eğitim kurumlarında eğitime de olumsuz olarak 
yansıyacağı kaçınılmazdır. 

Biyopsi ve sitoloji sayılarından sonra, frozen sayılarına 
baktığımızda, hizmet hastanelerinin yıllık frozen sayısı 
ortalamasının 46 olduğu dikkati çekmektedir. Bu da ayda  4 
yani haftada birden az anlamına gelmektedir. Bu durumda, 
hizmet hastanelerinde frozen inceleme yapılmasının 
gereksiz olduğu düşünülebilir. 

Biyopsi başına blok sayısı yıllık biyopsi sayısı >30.000 olan 
birimlerde diğerlerine göre daha yüksek olduğu dikkati 
çekmektedir. Bu durum, eğitim veren kurumlarda daha 
fazla örnekleme yapılması ile açıklanmaktadır (3). Blok 
başına lam sayısının ise yıllık biyopsi sayısı 20.0001-30.000 
olan birimlerde çok yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu 
birimlerin bildirdikleri rakamlar değerlendirildiğinde, 
yıllık lam sarf sayılarını yazdıkları anlaşılmaktadır.   

Patoloji laboratuvarlarının cihaz donanımlarına 
baktığımızda, yıllık biyopsi sayısı ile ilişkili olduğu 
görülmektedir. Kabaca 5.000 biyopsiye birer mikroskop, 
mikrotom, makroskopi kabini, doku takip cihazı, doku 
gömme cihazı ve frozen cihazı düşmektedir. Otomasyona 
yönelik cihazların da yıllık biyopsi sayısı ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. Otomasyonda kullanılan cihazların biyopsi 
sayısına göre oranı yıllık 8.700 ile 15.000 biyopsi başına bir 
cihaz arasında değişmektedir. Günümüzde doku takip cihazı 
ve doku gömme cihazı patoloji laboratuvarının mikroskop 
gibi olmazsa olmaz cihazlarından kabul edilmektedir. Doku 
gömme cihazı yoksa saatte 19 blok hazırlanabilirken, cihaz 
ile bu sayı saatte 40 bloğa çıkmaktadır (3). Doku takibinin 
elde yapılması, solüsyon sarfının artması, iş gücü kaybı 
yanısıra olguların mikroskopik bakıya hazır olmasını 
1 gün geciktirecektir (7). Bu cihazların verim eşiğini 
belirlemek bu nedenlerle zor gözükmektedir. Ancak, yıllık 
biyopsi sayısı 10.000’den az olan laboratuvarlarda, olgular 
mikroskopik değerlendirme için hazır hale getirildikten 
sonra, teknisyenlerin yapacağı fazla bir iş kalmamaktadır 
(3). Cihaz fiyatları da gözönüne alınırsa özellikle doku 
takip cihazının, yıllık biyopsi sayısı 10.000’den fazla olan 
laboratuvarlar için rasyonel olacağı söylenebilir. Gömme 
işlemi tüm laboratuvar işlerinin %40’ını kapsamaktadır 
(3). Vardiya usülü çalışılan ABD gibi ülkelerde eşik değer 
saptamak akılcı olabilir ama ülkemizde gömme cihazının 
rasyonelliğinin biyopsi sayısı az olan laboratuvarlarda 
teknisyen sayısına göre belirlenebilir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, manuel gömmenin en uzun süren 
işlem olması ve gömme cihazının yokluğunun raporlama 
süresine etki etmemesini sağlamak olmalıdır. 

Otomasyon anlamına gelebilecek cihazlar için biraz daha 
farklı düşünmek gerekmektedir. Manuel işlemlere göre 
lam yazma cihazı %24, boyama cihazı %50, lamel kapama 
cihazı 3 kat, film kapama cihazı 11 kat daha hızlıdır (3). 
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ABD’de otomatik boyama cihazı patoloji laboratuvarlarının 
%75’inde, otomatik kapama cihazı %65’inde, dünyanın 
diğer ülkelerinde otomatik boyama cihazı %32’sinde, 
otomatik kapama cihazı %22’sinde bulunmaktadır 
(3). ABD’de otomatik boyama cihazı kullanan 
laboratuvarların büyük bölümünün otomatik kapama 
cihazı da kullandığı bildirilmektedir (3). Anketimizde de, 
ülkemizde otomasyonun biyopsi sayısı ile orantılı olduğu 
gözlenmektedir. 56 laboratuvarda hem otomatik boyama, 
hem kapama cihazı bulunurken, 46 laboratuvarda sadece 
boyama cihazı kullanılmaktadır. 2 laboratuvarda sadece 
lam kapama cihazının bulunduğu da dikkat çekicidir. 
Manuel yapıldığı takdirde, günde 100 olgu (320 blok, 480 
lam) işlenen laboratuvarlarda boyama ve kapama için 1 
teknisyen gerekmektedir (3). ABD’de teknisyen maaşına 
göre hesaplandığında, böyle bir laboratuvarda, yani 
yıllık olgu sayısı 20.000’den fazla ise boyama ve kapama 
işlemlerinin otomasyonu 4 yıldan kısa sürede kendisini 
amorti etmektedir (3). Ülkemizde ise, yıllık biyopsi sayısı 
<10.000 olan ve otomatik boyama cihazı olan 68, otomatik 
lam kapama cihazı olan 32 laboratuvarın olması dikkat 
çekicidir. Yıllık biyopsi sayısı <20.000 olan laboratuvarlardan 
85’inde otomatik boyama, 46’sında otomatik lam kapama, 
17’sinde kaset ve lam yazıcısı, 22’sinde otomatik immün 
boyama cihazı bulunmaktadır. 

Bir patoloji laboratuvarında bulunması gereken ideal 
cihazlar ve sayıları aşağıda sıralanan etmenler gözönünde 
tutularak belirlenebilir:

1.  Ülkemizde istisnai birimler dışında vardiya usulü 
çalışma bulunmamaktadır. Tüm çalışanlar aynı saatlerde 
hizmet vermektedir. Bu nedenle de, bazı cihazlar gün 
içerisinde belli saatlerde kullanılmakta ve diğer saatlerde 
boş durmaktadır.

2.  Patoloji Dernekleri Federasyonu Standardizasyon 
Komisyonu’nun önerdiği patolog ve teknisyenlerin 
verimlilik sınırı olan sayılar; a. Eğitim yükü olmayan 
birimlerde 3.000-4.000 biyopsi için 1 patolog, b. Eğitim 
hastanelerinde 2.000 biyopsi için 1 patolog, c. Patolog 
sayısı kadar teknisyen, d. Otopsi, immünohistokimya, 
moleküler teknikler, sitoloji uygulanan birimlerde +1 
teknisyen, e. Eğitim kurumlarında +2 teknisyen, f. 2 
patolog için 1 sekreter, g. 3 patolog için 1 makroskopi 
teknisyeni,

3.  Çalışanların yükümlü oldukları işi bitirebilmek için 
gün içerisinde bu cihazları ne kadar süre kullanmaları 
gerektikleri. 

4.  Çalışan güvenliği ve çevre koruma. 

5.  Cihazın alım ve bakım maliyeti. 

6.  Cihazın kendini amorti etme süresi. 

7.  Söz konusu işi elde yapma süresi ve gereken personel iş 
saati. 

Makroskopi kabini için gereklilik ve sayı belirlemek 
doğru olmaz kanısındayız. Eğer laboratuvarda yeterli ve 
doğru havalandırma varsa, solunum düzeyinde formalin 
konsantrasyonu limitlerin altında ise, makroskopi alma 
odası/bölümünün yapılanması iyi ise, makroskopi kabini 
gerekmez. Söz konusu birim, makroskopi kabini almaya 
gerek kalmadan ideal koşulları sağlayabilecekse yine gerek 
olmaz. Ancak, laboratuvarın fiziksel yapısı gibi koşullar 
nedeni ile ideal makroskopi alma düzeneği kurulamıyorsa, 
makroskopi kabini alımı en doğru çözüm olacaktır. Sayısına 
ise aynı anda kaç istasyonda çalışıldığına bakılarak karar 
verilebilir. 

Doku takip cihazı her laboratuvarda olmalı kanısındayız. 
Ancak, eğer laboratuvarda immünohistokimya ve sitoloji 
uygulanmıyorsa ve biyopsi sayısı yıllık <5.000 ise elde 
doku takibi uygulanabilir. Yine, sitoloji ağırlıklı çalışan, 
yıllık biyopsi sayısı <3.000 olan laboratuvarlarda doku 
takip cihazı gerekmez. Yıllık biyopsi sayısı <20.0000 olan 
birimlerde karusel tipi doku takip cihazı kullanılması 
yeterlidir. Kapalı sistem cihazlar daha fazla biyopsi sayısı 
olan birimlerde tercih edilmelidir. 

Gömme cihazı kullanarak saatte 120 blok hazırlanabilirken, 
cihazsız ancak 50 blok hazırlanabilmektedir. Sitoloji hariç 
yıllık biyopsi sayısı >5.000 olan tüm laboratuvarlarda doku 
gömme cihazı bulunmalıdır. 

Yıllık biyopsi sayısı 10.000 olan bir laboratuvarda günde 
37-40 olgu, 130 blok, 200 lam elde edilmektedir. Bir lamın 
yazılma süresi 20 saniyedir. Dolayısı ile, bu biyopsi sayısına 
sahip laboratuvarda 67 dakika lam yazmaya harcanacak 
demektir (3). Lam yazma cihazı yıllık biyopsi sayısı >20.000 
olan laboratuvarlarda tercih edilmelidir. Kaset yazımının 
süresi ile ilgili bilgi olmamakla birlikte, lam yazma ile 
benzer koşullar olduğu düşünülerek kaset yazma cihazı 
yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda tercih 
edilmelidir denilebilir. 

Mikrotom için ideal sayı, kesit yapan teknisyen sayısı kadar 
olmasıdır. Biyopsi başına bir rakam belirlemek gerekirse, 
yıllık biyopsi sayısı <10.000 olan birimlerde 3.000-4.000 
biyopsi için 1 mikrotom olarak verilebilir. Yıllık biyopsi 
sayısı >10.000 olan birimler için 6.000-8.000 biyopsi için 1 
mikrotom yeterli olabilir. 

İntraoperatif konsültasyon uygulanan tüm birimlerde 
frozen cihazı bulunmalıdır. Yıllık intraoperatif konsültasyon 
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sayısı <300 olan birimlerde portatif cihazlar yeterlidir. Bu 
sayı aşılıyorsa daha kapasiteli bir cihaz bulunması gerekir

Günlük olgu sayısı 100 olan laboratuvarlarda boyama 
ve kapama cihazları kendilerini 4 yılda amorti ederler. 
Dolayısıyla yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda 
boyama ve kapama cihazı tercih edilmelidir. 

Non-jinekolojik sitolojilerin (effüzyon, idrar, v.b.) 
hazırlanmasında, sıvı santrifuj edilip çökeltiden yayma 
yapılabilir veya çökeltiden sitosantrifuj ile yayma 
hazırlanabilir ve/veya hücre bloğu yapılabilir. Doğrudan 
yayma hazırlamak için harcanan zaman ve dolayısı ile 
gereken teknisyen, bu yaymaları taramada patologun 
harcayacağı zamanın doğrudan yaymalarda daha fazla 
olacağı düşünülürse,  non-jinekolojik sitoloji sayısı >1.000 
olan laboratuvarlarda sitosantrifuj cihazı kullanımının 
optimal olacağı söylenebilir.  

Uygulanan immünohistokimya sayısının 1.5 olgu başına 
1 adet olduğu belirtilmektedir (3). 1 teknisyen yılda 
7.000 immünohistokimyasal boyama yapabilir. Yıllık 
immünohistokimya sayısı >15.000 olduğunda, otomasyon 
verimli olmaktadır. Yani, yıllık biyopsi sayısı >20.000 
olan laboratuvarlarda immünohistokimya boyama 
cihazı bulunmalıdır. Yıllık biyopsi sayısı <10.000 olan 
laboratuvarlarda gereksizdir. Yıllık biyopsi sayısı 10.000-
20.000 arasında olan laboratuvarlarda ise teknisyen sayısına 
göre ve laboratuvarın diğer gereksinimlerine göre karar 
verilmesi makul görünmektedir. 

Eğitim hastanesi olmayan ve verimli çalıştığını 
düşündüğümüz birimlerde, ideal olan patolog başına 1 
mikroskoptur. Eğitim hastanelerinde, patoloğun rutin 
dışında görevleri de olduğu için, iyi bir planlama ile 
mikroskop kullanımı ortaklaşa olabilir ve biyopsi sayısı 
20.000’den fazla olan (yani, 10’dan fazla patolog olan) 
birimlerde mikroskop sayısı patolog başına 1/2-2/3 
düzeyinde olabilir. Ama, buralarda da ideal olan patolog 
başına 1 mikroskoptur. Biyopsi sayısına göre tanımlamak 
gerekirse, EH’de 2.000 biyopsi için 0.5-1, diğer hastanelerde 
4.000 biyopsi için 1 mikroskop gerekir. Polarize ışık 
ataçmanı ise, mikroskop bulunan oda sayısı kadar olmalıdır. 

İmmünfloresan boyamanın, eğitim veren kurumlar ile 
sınırlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. İmmünfloresan 
mikroskop, immünfloresan boyama yapılan tüm birimlerde 
bulunmalıdır.

Elektron mikroskopunun, üniversite hastanelerinden 
birinde olmak koşulu ile her coğrafi bölgede ve 1 tane 
bulunması yeterlidir. Diğer hastaneler buradan hizmet 
alımı yapabilir. 

Bir patoloji laboratuvarında günde 110 immünohistokimyasal 
boyama için 2 teknisyenin 26 saat çalışması gerekirken, 
otomatik boyama cihazı ile aynı işlem 1 teknisyen ve 11 
çalışma saati gerektirmektedir (3). İmmünohistokimyasal 
boyama tekrarı, patoloji laboratuvarında en yüksek gideri 
oluşturmaktadır (8, 9). İmmünohistokimyasal boyamanın 
otomasyonu için eşik değer ararken, otomasyonun işlem 
süresine etkisi kadar, getirdiği maliyete de bakmak 
gerekmektedir. Bir immünohistokimyasal boyamanın 
maliyeti için literatürde 10-50$  arasında değerler 
verilmektedir (8, 9). Hazır solüsyonlar kullanmak yerine 
bu solüsyonların laboratuvarda hazırlanması ciddi 
tasarruf sağlamaktadır (8). ABD’de 1.5 olgu başına 1 
immünohistokimyasal boyama yapılmaktadır (3). Bizde bu 
rakamların biraz daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. 
Biyopsi sayısı yıllık 10.000’in altında olan hastanelerde 
fazla uygulanmazken, yıllık biyopsi sayısı 10.000-20.000 
arasında olan birimlerde kabaca 1 olgu başına 1 adet, yıllık 
biyopsi sayısı 20.000’den fazla olan birimlerde 1 olgu başına 
1.2 adete kadar çıkmaktadır. Bu sayı fazlalığının nedenleri, 
bu makalenin kapsamı dışında yer almaktadır. Standart ve 
kaliteli immünohistokimyasal boyama için, otomasyondan 
önce bazı kalite kontrol tedbirlerinin alınması, 
otomasyondan daha iyi sonuç verecektir (10). Ülkemiz 
için bir patoloji laboratuvarında immünohistokimyanın 
otomasyonu düşünülüyorsa, yukarıda sıraladığımız gerekli 
teknisyen sayısı, süre ve maliyet hesaplamaları yanısıra, yıllık 
immünohistokimya sayısının optimal olup olmadığının da 
değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. 

Histokimyasal boyama, tüm dünyada gittikçe daha az 
kullanılmaktadır. Dört olgu başına 1 histokimyasal boyama 
yapıldığı belirtilmektedir (3). Anketimizin sonuçlarına 
göre, ülkemizde durum farklı gözükmekte, olgu başına bu 
rakam 1’e kadar çıkmaktadır. Histokimyasal boyamanın 
otomasyonu ülkemizde de daha az tercih edilmektedir ama 
immünohistokimyada olduğu gibi burada da uygulamanın 
laboratuvarlar bazında optimal olup olmadığının 
değerlendirilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. 

İmmünofloresan boyama uygulaması, beklendiği gibi 
eğitim hastanelerinde uygulanmaktadır. ÜH’nin 23’ünde 
(%70), EH’nin 14’ünde (%36) ve ÖH’in 2’sinde (%5.5) 
immünfloresan boyama uygulandığı gözlenmektedir. 
Uygulanma oranı, biyopsi sayısı ile de ilişkili görünmektedir. 
Sayı olarak, ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu 
düşünülebilir ancak uygulayan hastanelerin dağılımının da 
irdelenmesi gereklidir. Ankara’da 7, İzmir’de 6, İstanbul’da 
5, Adana’da 2 merkezde uygulandığı anlaşılmaktadır. 
Bunların dışındakilerin, tüm ülkeye hizmet verecek bir 
dağılım sergiledikleri söylenebilir (İç Anadolu Bölgesi’nde 
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4, Marmara Bölgesi’nde 2, Ege Bölgesi’nde 2, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde 2, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2, Akdeniz 
Bölgesi’nde 1, Karadeniz Bölgesi’nde 1). 

Sitolojik hazırlama yöntemlerinden sitosantrifuj, hücre 
bloğu ve sıvı bazlı teknik kullanımının hem hastaneler 
arasında farklılık gösterdiği, hem de biyopsi sayısı ile ilişkili 
olduğu gözlenmiştir. Sitosantrifuj ve hücre bloğunun, doğru 
ve yeterli tanı için gerekli yöntemler olduğu söylenebilir. Sıvı 
bazlı tekniklerin 10 ÜH (%30), 2 EH (%5), 15 HH (%8.5) ve 
41 ÖH’de (%27) kullanıldığı, ÖH’de oranın yüksekliği dikat 
çekicidir. Bu yöntemin 2010 yılı SUT uygulamasında farklı 
ve daha yüksek fiyat uygulamasına girmesi, yaygınlaşmasına 
neden olmuş olabilir.

Ülkemizde, patolojiye yönelik bir arşiv mevzuatı bulunma-
maktadır. Bu konuda başvurulabilecek farklı mevzuatlar 
vardır ve karmaşaya yol açmaktadır (1). Bu karmaşa, anket 
sonuçlarında da açıkça görülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 
Özel Hastaneler Kalite Standartları Rehberi’nde arşiv süre-
leri bloklar için 20 yıl, lamlar için 10 yıl, raporlar için 20 
yıl ve elektronik kayıtlar için süresiz olarak tanımlanmış-
tır (11). Bu sürelerin, klinik laboratuvarlar yönetmeliğinin 
güncellenecek yeni halinde yer alması ile resmiyet kazan-
ması sağlanacaktır. Bu süreler eşik değer olarak kabul edil-
diğinde, raporlar için %32.1, bloklar için %47.9, lamlar için 
%10.1 ve örneklenen tespitli dokular için %17.1 oranında 
birimin bu sürelere uymadığı dikkat çekicidir. Bu kadar çok 
laboratuvarın arşivleme konusunda yer sıkıntısı nedeni ile 
sıkıntıları olduğu bilinmektedir. Personel sıkıntısı, sıcak 
illerde blok arşivlerinin soğutulamaması da arşivlemeye 
gereken hassasiyetin gösterilmemesine neden olduğu düşü-
nülmektedir. 

Patoloji laboratuvarı alanları konusunda standartlar 
oluşturmak için literatürde yeterli veri bulunmamaktadır. 
European Society of Pathology, yıllık biyopsi sayısı 15.000-
20.000 olan bir hastane patoloji laboratuvarı için 41.5 m2 
genel laboratuvar alanı, 13 m2 histopatoloji alanı, 38.5 m2 

makroskopi, doku takibi, arşiv alanı, 23.5 m2 sitoloji alanı, 
26.5 m2 sitoloji tarama alanı, 22.5 m2 laboratuvar ofisleri, 
34.5 m2 medikal ofisler, 8 m2 sekreterya alanı, 13 m2 
kimyasal depolama alanı, 15 m2 arşiv alanı, 85 m2 çalışan 
odaları ve ek alanlar olmak üzere toplam 321 m2 alan 
önermektedir (12). Bu alan önerileri, çalışma koşulları ve 
alanlarındaki farklılıklar nedeni ile ülkemiz için uygun 
gözükmemektedir. Sitoloji tarayıcısı, ince iğne aspirasyonu 
uygulaması olmadığını düşünürsek, bu alanı en azından 260 
m2 ye düşürmek gerekir. Biyopsi sayısı farklı olan, çalışma 

koşulları ve alanları farklı olan laboratuvarlar için ise bu 
rakamlar bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle, Patoloji 
Dernekleri Federasyonu Standardizasyon Komisyonu, 
kullanılan cihazlar ve uygulamalardan yola çıkarak ve ofis 
alanlarını hariç tutarak iptidai bir patoloji laboratuvarının 
asgari 50 m2 olması gerektiğini hesaplamıştır. Anket 
sonuçlarına göre, ÜH ve EH’de alan konusunda genelde 
sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Tüm alanlar HH ve ÖH’de 
ÜH ve EH’den daha dardır. Bunun yanında, ankete yanıt 
veren 274 laboratuvardan 94’ünde (%34), belirlediğimiz 
asgari 50 m2 sınırından düşük alanlarda çalışıldığı dikkati 
çekmektedir. Bu 94 laboratuvardan 72’si (%77) HH, 15’i 
ÖH’dir (%16). Patolojide kaliteye son yıllarda daha fazla 
önem verilmiş ve gündeme getirilmiş, özellikle Patoloji 
Dernekleri Federasyonu kurulduktan sonra konuyla ilgili 
çalışmalar ivme kazanmıştır. Kalite kontrolü konusunda 
Sağlık Bakanlığı da standartlar oluşturmaya başlamıştır. 
Bir kaç koldan süregiden bu çalışmalar, yakın geçmişe 
kadar hastane idarelerince ihmal edilmiş olan patoloji 
laboratuvarlarının olması gereken konuma gelmesini 
sağlayacaktır. 

İş verimliliği için eşik değerin 4 olduğu belirtilmektedir 
(3). İş verimliliği değeri 4’ün altında olan laboratuvarların 
verimsiz olduğu, verimliliği azaltan nedenin personel 
fazlalığı, işlerden bazılarında verimsiz çalışılması veya 
her iki neden birden olabileceği, nedenin bulunarak 
çözümlenmesi gerektiği belirtilmektedir (3). Ülkemizde 
ÜH ve EH’de İV değerlerinin tam eşikte olduğu, HH ve 
ÖH’de ve genel anlamda bakıldığında yıllık biyopsi sayısı 
<10.000 olan laboratuvarların verimsiz çalıştığı dikkati 
çekmektedir. Yıllık biyopsi sayısı arttıkça, verimliliğin 
arttığı görülmektedir. Buna, personel sayısı kadar, biyopsi 
sayısı artışı ile giden cihaz otomasyonunun etki ettiği 
söylenebilir. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki tüm patoloji laboratuvarlarının, 
kendi verimliliklerini değerlendirmeleri ve iyileştirmeye 
gitmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çok sayıda laboratuvar-
da, idari birimlerin desteğini alarak, fiziki koşullarda iyi-
leştirme sağlanması gerekmektedir. Patolojiye özel arşivle-
me sürelerinin resmileşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 
ileride doğabilecek meslek hatası yargılamaları meslektaş-
larımızın mağdur olmasına neden olacaktır. Tüm bunların 
gerçekleştirilmesinde Patoloji Dernekleri Federasyonu’na 
büyük iş düşmektedir. İlgili konularda bilgilendirme top-
lantıları yapılmalı, ilgili yasal ve idari birimlerle sorunların 
çözümüne yönelinmelidir. Tüm bu süreçlerde, olduğunca 
fazla meslektaşlarımız destek ve katkı sağlamalıdır.  
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