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Türkiye’de Patoloji Konsültasyonlarının Durumu
Alp USUBÜTÜN, Serdar BALCI, Kutsal YÖRÜKOĞLU

ÖZ

Amaç: Patolojide konsültasyonun nasıl yapılacağı, hangi olgunun, kime, nasıl gönderileceği, ücretlendirmenin nasıl yapılacağı ve etik boyutları 
konusunda uluslararası literatürde bilgiler vardır. Türkiye’de konsültasyonlar için belirli bir standart bulunmamaktadır. Türkiye’deki durumun 
tespit etmek, patoloji alanında konsültasyon konusundaki sorunları ortaya koymak, uluslararası yöntemler ile karşılaştırmak ve Türkiye’ye özgü 
yöntemler konusunda öneriler için Patoloji Dernekleri Federasyonu standardizasyon komitesi bir anket çalışması yapmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Literatürde yer alan bilgiler ve Türkiye’deki konsültasyon pratiği göz önüne alınarak patoloji konsültasyonunun tüm boyutlarını 
içerecek şekilde bir anket hazırlandı. Anket internet üzerinden duyuruldu ve 83 yanıt alındı.

Bulgular: Seçmeli sorulara verilen yanıtlar sayısal olarak değerlendirildi, açık uçlu sorulara verilen yanıtların içerikleri gruplandırılarak incelendi. 
Sorunların yöntemsel düzenlemelerin olmaması, taşıma, konsültana ulaşma, ücretlendirme, raporlama ve etik başlıkları altında toplandığı 
belirlenmiştir. Yöntem ve ücretlendirmeye ait sorunların konsültasyonun hemen her basamağında engel olan etkenler olduğu görülmüştür.   

Sonuç: Türkiye’de konsültasyon konusunda önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların temelinde patolojiye özgül konsültasyonlara 
ait yöntemsel ve ücret konusunda düzenlemelerin olmayışı yatmaktadır. Bu nedenle öncelikle  sevk işlemleri ve ücretlendirme ile ilgili sorunlara 
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

GİRİŞ

Konsültasyon hastalığın tanısındaki belirsizlikleri aşmak 
için başka bir uzman hekimden görüş alınması işlemidir. 
Tıbbın kaçınılması mümkün olmayan ve oldukça sık 
başvurulan bu yöntem, tıbbın tüm alanlarında olduğu gibi 
patoloji için de elzemdir.

Konsültasyon çok yönlü bir işlem olup bilimsel boyutu yanı 
sıra, etik, finansal ve hukuksal boyutu da vardır. Yapılacak 
işlemlerde tüm boyutlar göz önüne alınarak düzenleme 
yapılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde ve klasik kaynak 
kitaplarda artık konsültasyon süreçlerini düzenleyen 
öneriler yaygınlaşmaya başlamıştır (1-4). Ancak özellikle 
sosyal boyutu olan alanların ülkeden ülkeye hatta zaman 
zaman ülke içerisinde bölgelere göre değişen özellikleri 
olabilmektedir. 

Tıbbi konularda görüş bildirmek, tıbbi tedavi düzenlemek 
ve tıbbi girişimde bulunmak Türkiye’deki yasalar (1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının tarzı icrasına dair 
kanun) gereğince hekime aittir. Türkiye’deki konsültasyon 
konusunda değişik yasal düzenlemelerde (Tıbbi Deontoloji 
Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliği, Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları) bir hekimin diğer bir branş hekiminden görüş 
istemesi düzenlenmişken, branş hekiminin aynı branş 
hekiminden görüş istemesi düzenlenmemiştir. Patolojideki 
konsültasyon ise aynı branştaki başka bir hekimin görüşüne 
başvurması şeklinde olmaktadır. Böyle bir görüş istemenin 
hukuken ve tıbben önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak 

bu türden konsültasyonlar yasal olarak düzenlenmediği için 
uygulamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’deki durumun ortaya konması ve uluslararası 
rehberler eşliğinde ülkenin var olan durumu göz önüne 
alınarak düzenleme yapılması önem kazanmaktadır. 

Bildiğimiz kadarıyla uluslararası kabul gören kaynaklardan 
yararlanarak bazı metinler hazırlanmışsa da Türkiye’deki 
durumu ortaya koyan bir çalışma henüz yapılmamıştır (3, 
5). Bu çalışmada ana hedef patoloji alanında konsültasyon 
konusundaki sorunları ortaya koymak, uluslararası 
yöntemler ile karşılaştırmak ve Türkiye’ye özgü yöntemler 
konusunda öneriler getirmektir. Bu hedef doğrultusunda 
uluslararası yöntemler göz önüne alınarak hazırlanan 
anket soruları yoluyla var olan durum ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Literatürde yer alan bilgiler ve Türkiye’deki konsültasyon 
pratiği göz önüne alınarak patoloji konsültasyonunun 
tüm boyutlarını içerecek şekilde bir anket hazırlandı. Bu 
anket içerisinde katılıyorum/katılmıyorum gibi seçenekli 
sorular yanı sıra açık uçlu sorular ve konu ile ilgili serbest 
düşüncelerin yazılabileceği alanlar bırakıldı. Anket soruları 
sonuçlar kısmında verilen yanıtlar ile birlikte verildi 
(Tablo I-III). Hazırlanan anketler Patoloji Dernekleri 
Federasyonunun internet sayfasına konuldu ve tüm üyelere 
e-posta yoluyla duyuruldu ve sonuçlar e-posta yoluyla 
toplandı.
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Seçmeli sorulara verilen yanıtlar sayısal olarak değerlendirildi 
ve yüzdeleri katılımcı sayısına göre hesaplandı. Birden fazla 
yanıtlı sorularda da yüzdeler toplam katılımcı sayısına 
göre hesaplandı. Sadece konsültan hekimleri ilgilendiren 
sorularda yüzdeler bu sorulara verilen yanıtlara göre 
hesaplandı. Ayrıca açık uçlu sorulara ve kişilerin konu 
hakkında yazdıkları yorumlar, sürecin her basamağı için 
ayrı ayrı gruplandı, bu gruplar içerisindeki benzer görüşler 
mümkün olduğunca kişilerin sözcüklerine sadık kalmaya 
çalışılarak cümleler haline getirildi ve görüşlerin tümü 
ifade edilmeye çalışıldı. Bu grup değerlendirmede niceliksel 
bir değerlendirme yapılamadı sadece içerik incelendi.

SONUÇLAR

Ankete toplam 83 kişi yanıt vermiştir. Konsültan patologlar 
için sorulan sorulara 49 kişi yanıt vermiştir. Katılımcıların 
38’i (%45,78) üniversitelerde,  19’u (%22,89) Eğitim Araş-
tırma Hastanelerinde, 18’i (%21,69) Sağlık Bakanlığına 
bağlı diğer hastanelerde, 6’sı (%7,23) özel hastane veya 
laboratuarlarda çalışmaktadır. Katılımcıların 35’i eğitim 
kadrosundadır; 36’sı uzman ya da asistandır. Katılımcılar 
1 - 28 yıldır patologluk yapmakta olup kurumlarında 1 ila 
51 patoloğun çalıştığını, yıllık sitoloji sayısı 1000-20.000 
arasında, biyopsi sayısı 1.000-35.000 arasında değiştiğini 
belirtmişlerdir. Katılımcıların 81’i (%97,59) konsültas-
yonların gerekli olduğuna inanmakta olup haftada birkaç 
kereden yılda birkaç kereye kadar değişken oranda konsül-
tasyona ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 
sadece 2’si (%2,41) i hiç sorun yaşamadıklarını veya önemli 
bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir.

İlk iki anket sorusuna (Konsültasyon yaparken yaşadığınız 
en önemli sorunlar nelerdir? ve Konsültasyon yapamıyor-
sanız sizi engellediğini düşündüğünüz faktörleri yazınız?) 
verilen yanıtlar bir arada değerlendirildi ve açık uçlu soru-
lara verilen yanıtlar “patologlar”, “sistem” ve “konsültasyon 
işlemi” ile ilgili olanlar olmak üzere üç ayrı grup halinde 
toplandı.

Patolog:  Sistematik bir konsültasyon süreci olmaması 
nedeniyle kişisel ilişkilerin işlediği, konsültasyon için 
önceden arayıp, boş zaman kollanmaya çalışıldığı ve daha 
sonra bizzat götürmenin zaman aldığı, bunun da her 
zaman mümkün olmadığı bildirilmektedir. Raporlamayı 
geciktireceği veya karşı tarafın standartlarını sağlayamama 
düşüncesi de konsültasyon isteminde güçlük yaratmaktadır.

Tanımlanmış konsültasyon merkezlerinin ve konsültan 
hekimlerin bulunmaması, hangi merkezde ne tür 
olanaklarının bulunduğunun bilinmemesi, konsültan 
hekimi kendi istediği şekilde seçememek, konusunda 
deneyimli patologlarla iletişim güçlüğü yaşamak ve rahat 

ulaşamamak, konsültasyon için gittiği kişinin zamanını 
aldığını düşünmek ve konsültanın mecbur olmadığını 
düşünerek çekinmek, konsültan hekimin işlerinin çok 
yoğun olduğunu hissettirmesi veya hissetmek, konsültan 
hekimin emeğine karşılık verememenin mahcubiyet 
yaratması, konsültan hekimin hakkını alamayınca olguyu 
yeteri kadar benimseyememesi, iş yoğunluğundan olguya 
gerekli ilgiyi göstermediğini /gösteremediğini düşünmek, 
angarya olarak algılandığını ve rahatsız ettiğini düşünmek, 
asistan eğitiminin vaktinden çaldığını düşünmek, 
‘hakkımda ne düşünecekler, acaba çok mu basitti bu soru’ 
endişesi taşımak, zaman zaman kendini yetersiz hissetmek, 
‘keşke konsülte etmeseydim en azından rezil olmazdım’ 
şeklinde hissetmek belirtilen sorunlardır. 

Ayrıca kurum içinde öğretim üyeleri arasında sıklıkla 
konsültasyon imkânı ve alışkanlığı bulunduğu ve dış 
konsültasyona ihtiyacın seyrek olduğu belirtilmesine karşın 
üst uzmanlık alanlarının yaygınlaşması nedeniyle, bölüm içi 
konsültasyonlarda fikir alınabilecek patologların azaldığı, 
bölgede başka patologların bulunmaması veya küçük 
üniversitelerde spesifik konularda çalışan deneyimli, kıdemli 
öğretim görevlisi azlığı, konsültasyon kararını verirken 
kendilerini özgür hissetmemeleri ve bazı bölümlerde 
şeflerin onayı olmadan konsültasyon yapılamamasının 
konsültasyonları güçleştirdiği belirtilmektedir.

Konsültan patologların tüm sorumlulukları üzerine 
alarak, kimseyi kırmadan gönderilen her olguya bakmaya 
çalıştıkları ve bu nedenle konsültan patologların verdiği 
tanıdan sorumlu olmaları ve emeklerinin karşılığını almaları 
desteklenmektedir. Buna karşın bazı eğitim hastanelerinde 
konsültasyondan kaçınıldığı, “kötü takip, kötü kesit, doku 
döküldü” gibi nedenlerle çoğu zaman etkin tanı verilmediği, 
iletişim konusunda sorun yaşandığı,  hastayı ücretli gönder 
gibi imaların bulunduğu, konsültanların ilgisizliği, ters 
tavır ve davranışları, tanı uyumsuzluğunun klinisyene 
yansıtılması aşamasında etik ilkelere yeterince uyulmadığı, 
“ben böyle dedim, bu böyledir” gibi aşırı iddiacı tavırlar 
taşıyabildikleri eleştirisi almaktadır. 

Konsültasyon sonucunu verilen rapora ulaşamamak, 
konsültasyon sonucunun geç gelmesi ve hastanın 
akıbetinin bilinememesi ise en sık bildirilen sorunlardır. 
Ayrıca kesin tanının olgunun ilk sahibine ait olması 
konusuna özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Patolojide ikinci görüş almanın patologlar arasında kabul 
görmediği düşünülmekte ve bu algının değişmesi gerektiği 
belirtilmektedir.

Konsültan hekime yeterli derecede klinik ve radyolojik bil-
giyi sağlayamamak, konsultasyona gönderilen materyalde 
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Tablo I: Konsültasyonların istenme nedenleri

Konsültasyon nedenleri n %
Tanıdan şüphe duymak/emin olmamak 75 %90,36
İmmünohistokimyasal çalışmalar için 46 %55,42
Hastanın isteği üzerine 38 %45,78
Genetik çalışmalar için 37 %44,58
Hastanın tedavi olacağı kurumu değiştirmesi 31 %37,35
Klinisyenin isteği üzerine 26 %31,33
Farklı patoloji raporları varlığında 21 %25,30
Adli 17 %20,48
Kalite kontrol amaçlı 10 %12,05

Tablo II: Konsültasyonda istenen belgeler, taşıma yolu ve gönderilen materyaller

Soru Yanıtlar n (%) %

Konsültasyon kime yapılmaktadır
Belirli bir kişiye 29 (%34,94)
Bir kuruma 16 (%19,28)
Her ikisine de 31 (%37,35)

Konsültasyon talebi olduğunda istenen belgeler
Hasta kimliği 36 (%43,37)
Hasta dilekçesi 23 (%27,71)
Konsültasyon isteyen kurumun dilekçesi 43 (%51,81)

Konsültasyona gönderilen materyaller

Hastaya ait tüm örnekler 24 (%28,92)
H+E preparatları 23 (%27,71)
H+E ve IHK preparatları 23 (%27,71)
Boyasız kesitler 29 (%34,84)
Bloklar 41 (%49,40)
Makroskopi spesmeni 9 (%10,84)

Materyalin geri getirilmesi isteniyor mu?
Arşivde başka örnek yoksa 47 (%56,63)
Her zaman isteniyor 25 (%30,12)
İstemiyor 6 (%7,23)

Konsültasyona gönderilen örneklerin inceleme 
bittikten sonra nerede kalmalı?

İlk incelenen bölüm 44 (%53,01)
Tedavinin yapılacağı bölüm 28 (%33,73)
Konsülte edilen bölüm 8 (%9,64)

Transportu kimler sağlıyor

Hasta ya da hasta yakını 62 (%74,70)
Şahsen / asistan aracılığıyla 36 (%43,37)
Kargo 25 (%30,12)
Personel 5 (%6,02)

Konsültasyon nedeniyle olabilecek kayıplardan 
kim sorumlu?

Hasta ya da hasta yakını 24 (%28,92)
Gönderilen bölüm 29 (%34,94)
İlk tanı verilen laboratuar 18 (%21,69)

KONSÜLTAN PATOLOGLAR

Konsültasyon sonuçlarını düzenli olarak 
konsülte eden patoloğa bildiriyor musunuz?

Her zaman 13 (%26,53)
Farklı tanı düşünüldüğünde 4 (%8,16)
Konsültasyona yapan patolog isterse 29 (%59,18)

Gönderilen materyalin kimlik bilgilerini 
kontrol ediyor musunuz?

Her zaman 37 (%75,51)
Uyumsuzluk olduğunda 6 (%12,24)
Sorumluluk gönderen kişide 6 (%12,24)
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Tablo III: Anket sorularına verilen yanıtlar

ANKET SORULARI Yanıtlar n (%)
Patoloji raporlarında majör hatalar (tedaviyi değiştirecek derecedeki hatalar) 
bulunması belirli oranda tolere edilebilir

Evet 21 (%25,30)
Hayır 59 (%71,08)

Patoloji raporlarında görülen minör farklılıklar (tedaviyi değiştirmeyecek üslup 
farklılıkları), patoloji disiplininin doğasında yer almaktadır.

Evet 80 (%96,39)
Hayır 3 (%3,6)

Başka bir kuruma tedavi için başvuran hastanın patoloji örnekleri yeni kurumda 
incelenmelidir.

Evet 75 (%90,36)
Hayır 7 (%8,43)

Konsültasyona gönderilen örneğin ve klinik bilginin yeterliliğinden ilk incelemeyi 
yapan patolog sorumludur.

Evet 67 (%80,72)
Hayır 14 (%16.87)

Bölümümüzde konsültasyona gönderme süreci ve konsültasyona gelen olgular için 
yazılı prosedürlerimiz vardır.

Evet 37 (%44,58)
Hayır 42 (%50,60)

Konsültan hekim en az ilk incelemeyi yapan hekim kadar sorumludur.
Evet 77 (%92,77)
Hayır 5 (%6,02)

Bölüm içi toplantılar ve klinikopatolojik toplantılar konsültasyonun bir çeşidi 
sayılmalı ve bu toplantılardan sonra ek rapor yazılacaksa bu durum raporda ayrıca 
belirtilmelidir.

Evet 63 (%75,90)

Hayır 18 (%21,69)

Telepatoloji (dijital fotoğraf ya da spesifik cihazların kullanımı dahil) konvansiyonel 
konsültasyon gibi değerlendirilebilir.

Evet 47 (%56,63)
Hayır 29 (%34,94)

Konsültasyon istemek bir hasta hakkıdır.
Evet 79 (%95,18)
Hayır 2 (%2,41)

Konsültasyon olguları konsültan hekim tarafından bilimsel araştırmalarda 
kullanılabilir.

Evet 74 (%89,16)
Hayır 7 (%8,43)

Konsültasyonu değerlendiren hekimin emeğinin karşılığı olması gerektiğini 
düşünüyor musunuz?

Evet 80 (96,39%)
Hayır 0

Patoloğun patoloğa yaptığı konsültasyonların (özel tetkikleri de içerecek şekilde), 
konsülte eden kuruma fatura edilebileceği düzenlemeler yapılmalıdır.

Evet 69 (%83,13)
Hayır 11 (%13,25)

Konsültasyona gönderilen olguda örneğin uygun şekilde taşınmasının 
sağlanmasından ilk incelemeyi yapan patolog sorumludur.

Evet 65 (%78,31)
Hayır 13 (%15,66)

Konsültasyon için gönderilen olgularda rapor yanı sıra konsültasyonun sebebini 
açıklayıcı bir metin/mektup ve ilk incelemeyi yapan patoloğa ulaşabilecek telefon ve 
adres bilgisi de gönderilmelidir.

Evet 76 (%91,57)

Hayır 2 (%2,41)

Konsültasyona gönderdiğiniz olgularda açıklayıcı bir not ya da mektup gönderir 
misiniz?

Evet 66 (%79,52)
Hayır 10 (%12,05)

Konsültasyon yapacak patolog, konsülte edeceği patoloğu kendi seçmelidir.
Evet 66 (%79,52)
Hayır 11 (%13,25)

Başka bir kuruma göndererek konsülte ettiğim ve konsültan patolog tarafından ayrıca 
rapor yazılmayan olgularda “Dr. X’e konsülte edilmiştir” diye konsültan patoloğun 
ismini rapora yazarım.

Evet 49 (%59,04)

Hayır 27 (%32,53)

Başka bir kurumlara gönderilerek yapılan konsültasyonlarda mutlaka ikinci bir 
konsültasyon raporu düzenlenmelidir.

Evet 62 (%74,70)
Hayır 12 (%14,46)

Kurum içinde yapılan konsültasyonlarda konsültan patoloğun da ismi raporda yer 
almalıdır.

Evet 72 (%86,75)
Hayır 6 (%7,23)
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ANKET SORULARI Yanıtlar n (%)

Konsültasyon sonucu ilk incelemeyi yapan patoloğa bildirilmelidir.
Evet 74 (%89,16)
Hayır 3 (%3,61)

Bölümümüzden konsültasyona gönderilen olgular düzenli olarak takip edilmekte, 
uyum oranları belirli aralıklarla takip edilmekte ve uyumsuz olgular incelenmektedir.

Evet 32 (%38,55)
Hayır 41 (%49,40)

KONSÜLTAN PATOLOGLAR
Kurum içi yapılan konsültasyonlarda konsültan patoloğun da ismi raporda yer 
almalıdır.

Evet 45 (%91,84)
Hayır 4 (%8,16)

Kurumlar arası yapılan resmi olmayan konsültasyonlarda konsültan patoloğun da 
ismi raporda yer almalıdır.

Evet 24 (%48,98)
Hayır 22 (%44,90)

Konsültasyon raporunda önceki tanıyı ve varsa uyumsuzlukları özetleyen bir bölüm 
olmalıdır

Evet 36 (%73,47)
Hayır 13 (%26,53)

arzu edilen parafin bloğun olmaması, yeterli materyalin 
bulunmaması konsültasyon sürecini zorlaştırdığı bildiril-
mektedir.

Sistem:  Konsültasyon gönderme ile ilgili kabul edilmiş 
standart işlemlerin ve konsültasyon ücretlendirme ve 
ödeme kurallarının olmaması en önemli sorun olarak 
bildirilmektedir. Bir üst kuruma yapılacak konsültasyonlar 
için üst kurum ile resmi protokol yapılması gibi 
sınırlı düzenlemeler olsa bile, eğitim hastanelerinin 
bir kısmının protokol yapmaktan kaçınması, hasta ile 
konsültasyon merkezi arasında bir koordinasyon olmaması 
nedeniyle resmi yollardan konsültasyon yapılamadığı 
vurgulanmaktadır. Gönderilme yolu ve yöntemi 
konusunda da resmi bir işleyişin olmaması, kurum dışı 
konsültasyon yapmak için ulaşım, ekip ve zaman sıkıntısı 
olduğundan, konsültasyonu olguya ait materyalleri posta, 
kargo v.b yöntemler ile göndererek konsültana ulaşılmaya 
çalışılmakta ancak bu konuda da zorluklar yaşandığı 
görülmektedir. Hasta yakınları veya kurumun da bu konuda 
desteği olmadığı, klinisyen doktorların konsültasyona 
direnç gösterebildikleri ve zaman zaman tüm kargo 
masraflarının talep eden patolog tarafından karşılandığı 
söylenmektedir. Yurt dışı konsültasyonlardan ise maddi 
nedenlerle kaçınılmaktadır. 

Konsültasyon ücretlendirmelerinin komik olacak düzeyde 
düşük olduğu, rutinden daha zor, sorumluluğu ve harcanan 
zamanı daha fazla olan konsültasyon işlemlerinin karşılığı 
verilmediğinde, bu riskin alınmayabileceği veya zaman 
harcanmayacağı belirtilmektedir.

Konsültasyon sırasında immünohistokimya veya diğer ek 
tetkiklerin ücretlendirilmesinin de sorun oluşturduğu, ileri 
tetkik gerektiren olgularda konsültasyon merkezinin de 
sorun yaşadığı,  protokol kargaşası nedeniyle ek işlemlerin 
ücretlendirilmesi için başka bir polikliniğe gereksinim 
duyulması sorunlar arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerle belirlenmiş konsültasyon merkezleri ve/veya 
konsültanlar oluşturulması, materyal gönderme konusunda 
standardizasyonun sağlanması, hekimin emeği, materyalin 
iletimi, yapılan ek tetkikler için de bir faturalandırma 
yöntemi oluşturulması, hastayı sevk etmeden posta ile 
istediği konsültan hekime olgu gönderilmesi ve resmi 
raporun posta ile alınabileceği bir sisteminin sağlıklı 
işleyeceği kanısı vardır. 

Telepatolojinin ve internet temelli sistemlerin rapor iletimi 
ve iletişim için kullanılması da önerilmektedir. Ücretlerin 
konsülte edilen kurum tarafından karşılanabileceği ve 
konsültan hekim yanı sıra olguyu ilk değerlendiren 
hekimin de yaptığı işin karşılığını alması öneriler 
arasındadır. Ancak konsülte eden kuruma fatura edilerek 
yapılacak düzenlemelerin caydırıcı etkisi olabileceği 
kaygısı belirtilmektedir. Konsültasyon yapacak patoloğun 
konsültan patoloğu kendisinin seçmesinin hasta tercihi 
ve adli durumlarla çelişebileceğini belirten katılımcılar da 
vardır.

Konsültasyon İşlemleri:  Konsültasyonların isteme 
nedenleri Tablo I’de belirtilmiştir. En çok konsültasyon 
yapılan organ/organ sistemleri irdelendiğinde hemen tüm 
organ/organ sistemleri belirtilmişse de, en sık konsültasyon 
gereksinimi olan olgular hematopatoloji, dermatopatoloji, 
nöropatoloji ve kemik/yumuşak doku patolojisine aittir. 
Konsültasyonda istenen belgeler, taşıma yolu ve gönderilen 
materyaller, sorumlu kişiler ile ilgili yanıtlar Tablo II’ de yer 
almaktadır.

Diğer sorular: Patoloji tanılarında majör hataların belli 
oranlarda kabul edilebilir olduğunu belirtenler, hatanın 
insana özgü olduğunu ve herkesin hata yapabileceği 
kabulünden yola çıktıklarını ancak kalite geliştirme 
sistemleri kullanarak hata oranlarının düşürülmeye 
çalışılması gerektiğini vurguladılar. Tanıda major hatanın 
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kabul edilemez olduğunu vurgulayanlar da sıfır hatanın 
hedef olarak seçilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. İlgili 
hekimle ve klinik ile işbirliği içinde olmak,  gerekli teknik 
alt yapı sağlanması, gerektiğinde konsültasyon yapmanın 
bu hataları çok azaltılabileceği belirtildi.  Minör hatalar için 
de benzer yöntemler ile azaltılmaya veya tamamen ortadan 
kaldırmaya çalışılması gerektiği, farklılıkların uluslararası 
kabul gören, klinisyenlerin de anladığı terminolojilerin 
ve anlaşılabilir bir dilin kullanıldığı standart raporlar ile 
azalacağı, sadece farklı olmak için üslup değiştirmenin ise 
sakıncalı olabileceğini belirtildi.

Başka bir kuruma tedavi için başvuran hastaların örnek-
lerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği çoğunluk 
tarafından kabul görmekle beraber; hangi olguların de-
ğerlendirilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler vardır. 
Tüm olguları yeniden değerlendirmeyi önerenler yanı sıra 
sadece malign tanısı olan, klinik ile uyumsuzluk gösteren, 
klinisyenin istediği, nadir görülen ve tecrübe gerektirebile-
cek, ilk raporda eksiklikleri olan, klinikopatolojik konseyde 
tartışılacak ve teknik eksiklik nedeniyle raporu tamamlana-
mamış olguları değerlendirmeyi önerenler de vardır. Ancak 
bu süreçte hastada, hasta yakınında veya klinisyende, ilk 
değerlendirmeyi yapan patoloğa karşı güven kaybına neden 
olabilecek üsluptan kaçınılması gerektiği vurgulandı. 

Klinik bilgilerin yeterliliğinden, patoloğun patoloğa yaptığı 
konsültasyonlarda konsülte eden patologun sorumlu olduğu, 
klinisyenin ya da hasta yakınının istediği konsültasyonlarda 
klinik bilgisi ile ilgili eksiklikten klinisyenin sorumlu olduğu 
düşünülmektedir. Konsültanların ilk incelemeyi yapan 
hekim kadar sorumlu olması ile ilgili çekinceler; klinik 
bilginin yeterince sağlanamaması, makroskopik inceleme, 
tespit ve takip işlemlerinin konsültan hekim tarafından 
kontrol edilemeyişi olarak sıralanmıştır.

Konsültasyon olgularının konsültan hekim tarafından 
bilimsel araştırmalarda kullanılması konusunda genel 
eğilim, olgu sunumlarında tanıyı ilk koyan patoloğun 
da ismi ya da izni olması gerektiği; bazı katılımcılar 
olgu sunumunda tanının konsültan tarafından değiştiği 
durumlarda ilk patoloğun isminin olmayabileceğini 
belirtmişlerdir, olgu serileri ya da orijinal araştırmalarda 
konsültan hekimin olguyu kullanabileceği yönündedir.

Katılımcılar arasında kayıpların olabileceğini, bunun belirli 
bir oranda toleransla karşılanması gerektiğini ve bazı 
üniversitelerden dokularını ısrarla geri istemelerine rağmen 
alamadıklarını belirtenler vardır.

Türkiye’de sıklıkla kullanılan bir konsültasyon yöntemi 
de olguya konsültan hekim tarafından resmi bir rapor 
düzenlenmeden sözel bildirim yapılmasıdır. Bu durumda 

konsültasyon isteyen patolog raporuna “Olgu Dr. X’e 
konsülte edilmiştir” şeklinde yazanlar bunu izin alarak 
yaptıklarını belirtirken onaylamayanlar ikinci bir 
rapor düzenlenmesi gerektiği yönünde kanaatlerini 
belirtmişlerdir. Kurumlar arası yapılan resmi olmayan 
konsültasyonlar için ayrı rapor düzenlenmesi, konsültanın 
dip not olarak belirtilmesi, konsültan patoloğun raporunun 
ya da notunun ekte sunulması, raporun son halinin 
konsültana gösterilerek onaylatılması gibi öneriler yanı sıra 
kesinlikle resmi olmayan yollarla konsültasyon yapılmaması 
gerektiği konusunda görüşleri olanlar da vardır.

Konsültasyon raporunda önceki tanıyı ve varsa 
uyumsuzlukları özetleyen bölüm için, bu tür özetlerin kalite 
kontrol dökümanlarında yer almasının yeterli olduğunu 
düşünenler, bu bölümün özel olarak konsültasyon yapan 
patoloğa ayrıca posta yolu ile gönderilmesi gerektiğini 
düşünenler yanı sıra böyle uygulamaların caydırıcı 
olabileceğini savunanlar da vardır.

TARTIŞMA

Konsültasyon, hastalığın tanısındaki belirsizlikleri aşmak 
için başka bir uzman hekimden görüş alınması işlemidir. 
Günümüzde klinik tıp pratiğinde çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Konsültasyon, doğru tanıya ulaşarak uygun 
tedavinin yapılabilmesini sağlamak açısından önemlidir. 
Patolojide hastadan alınan örneklerden hazırlanan blok 
ve kesitlerin uzun süre bozulmadan arşivlenmesi ve 
istendiğinde tekrar değerlendirilebilmesinin mümkün 
olması nedeniyle, konsültasyon kolaylıkla uygulanabilen 
ve patologların sıklıkla kullandıkları bir “tanı sürecidir”. 
Konsültasyonlar yapıldıkları yere göre kurum içi 
veya kurumlar arası olarak ayrılabilirler. Kurum içi 
konsültasyonlar günlük pratikte sık kullanılmaktadır. 
Bölüm içi olgu tartışma saatleri ve klinikopatolojik 
konsey toplantıları da bu amaçla kullanılabilmektedir. 
Konsültasyonlar kalite kontrol amaçlı da yapılabilmektedir. 
Anket çalışmasının sonuçları da katılımcıların tamamına 
yakınının konsültasyona ihtiyaç duyduklarını belirtikleri ve 
durumun öneminin farkında olduklarını göstermektedir. 

Ancak anket sonuçlarından konsültasyon konusunda 
önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunların 
temelinde, branşlar arası konsültasyonları düzenleyen  tüzük 
ve yönetmelikler olmasına karşın, aynı branştaki hekime 
yapılacak konsültasyon konusunda resmi veya gayri resmi 
yöntemsel bir düzenlemenin olmaması gelmektedir. Var 
olan düzenlemeler de patoloji disiplinine ait özel durumları 
içermemektedir. Bir düzenleme olmadığından, herkes kendi 
bulduğu yöntem ile konsültasyon yapmaya çalışmakta, 
bu da genellikle kişisel ilişkiler ile olmaktadır. Konsültan 
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hekim sadece iyi niyet göstererek değerlendirme yapmakta, 
ancak bu süreçte emeğinin karşılığını alamamaktadır. 
Bu konsülte eden hekimin süreci angarya olarak 
algılanmasına neden olarak konsültan hekime rahatsızlık 
verdiği ve işlerini engellediği düşüncesi ile konsültasyon 
yapmasını güçleştirmekte veya engellemektedir. Aynı 
şekilde emeğinin karşılığını almayan konsültan hekimin 
de olgulara yeterince ilgi göstermediği düşünülmekte veya 
algılanmaktadır. Ayrıca çalıştığı bölgede veya yeni kurulan 
üniversitelerde konsültasyona yanıt verebilecek patolog 
olmaması, kişisel ilişkilerdeki sorunlar ya da çok sayıda 
patoloğa sahip kurumlarda bile uzmanlaşmanın artması 
gibi değişen koşullar da konsültasyonu zorlaştırmaktadır. 
Bazı kurumlarda yöneticilerin konsültasyonu engellemeleri 
ise çok çarpıcı bir saptamadır. Halbuki Tıbbi Deontoloji 
Tüzüğü (Madde 24, 26, 27) ve Yataklı Tedavi Kurumları 
İşletme Yönetmeliği’ne (Madde 65) göre konsültasyon 
işlemlerinin mutlaka yazılı olması ve süreçte yaşanan 
sorunların yönetici konumundaki hekimler tarafından 
yönetilmesi gerektiği belirtilmektedir. Konsültasyon 
sırasında yapılan, immünohistokimya veya diğer ek 
moleküler genetik incelemelerin ücreti de önemli bir sorun 
olarak bildirilmektedir.  

Diğer bir sorun materyalin konsültana iletilmesi (6) ve 
bu süreçte hasta ile olan iletişimdedir (7). En sık hasta 
yakınları aracılığıyla gerçekleştirilen bu süreçte, hasta 
yakınlarının konsültasyonun önemini algılamaması ve 
materyali konsültasyona götürmekte isteksiz oluşu nedeni 
ile yapılamamaktadır. Ayrıca posta yoluyla göndermek 
maliyet getirdiği ve buna yönelik düzenleme olmadığı için 
konsültasyon sorun olabilmektedir. 

Bu veriler, konsültasyon konusunda Türkiye için en önemli 
sorunun konsültasyonun değerince ücretlendirilmemesi 
ve konsültasyon işlemleri ve transportu için saptanmış 
bir yöntemin bulunmaması olduğunu göstermektedir. 
Konsültasyonlara sıradan olgulara göre daha büyük emek 
ve zaman harcandığı ve karmaşık ek yöntemlere gereksinim 
gösterdiği bilinmektedir. Konsültasyonun, sıradan bir 
değerlendirme olmadığı, üst düzeyde bilgi birikimi ve 
deneyimi olan kişilerce yapıldığı unutulmamalıdır. Bu 
bilimsel emeğin yanı sıra, konsültasyon sürecinde yapılan 
kurumsal harcamaların da ücretlendirme ve geri ödemede 
karşılığı olmalıdır. Düzenlemelerin konsültasyon yapılacak 
kişiyi seçmeye olanak vermesi diğer bir önemli vurgudur.

Konsültasyonlar dünyadaki örneklerinde görüldüğü gibi 
en sık tanı sorunu olan olgular ve immünohistokimya 
veya moleküler genetik gibi ek incelemeye gereksinim 
olan durumlarda yapılmaktadır (1,2). Konsültasyonun 
her dal için bir gereksinim olduğu görülmekle beraber, 

hematopatoloji, dermatopatoloji, nöropatoloji, yumuşak 
doku ve kemik patolojisi daha sık konsültasyon ihtiyacı 
gösteren alanlar olarak belirtilmektedir. Yapılacak 
düzenlemelerde bu durumların göz önüne alınmasında 
yarar vardır. 

Konsültasyon materyalinin nelerden oluşacağı, verilen 
materyal karşılığında hangi belgenin alınacağı, konsültasyon 
sonrası materyalin nerede kalacağı, eksiksiz bilgi ve materyal 
gönderiminde sorumluluğun kimde olduğu konusunda 
farklı uygulamalar ve görüşler olduğu, standart bir yöntemin 
olmadığı görülmektedir. Tüm konsültasyon süreçlerini 
düzenlemeye yönelik standart işleyişlerin oluşturulması, 
süreci kolaylaştırarak konsültasyonların önündeki engelleri 
kaldıracaktır. Bu sorunlardan en önemlisi, konsültasyon 
sonrasında blok ve preparatların hangi kurumda kalacağı 
konusudur (8). Bu alanda yönetmelikler ile yapılacak bir 
düzenleme çok önemlidir. Ancak bu aşamada patologların 
hastalarını; en azından örneklerinin kendilerinde 
değil de, bir patoloji laboratuvarında (ilk tanı verilen / 
konsültasyonun yapıldığı / tedavinin verildiği veya diğer) 
saklanması gerektiği konusunda uyarmaları yerinde olur. 
Bir biyopsi örneği en iyi şekilde bir patoloji laboratuvarı 
arşivinde saklanabilmektedir. Aksi takdirde kayıpların 
olabileceği bilinmelidir.

Özellikle kurumlar arası konsültasyonlarda, materyalin 
gönderilme işlemlerinin standart olması gerekmektedir 
(1,2,6). Temsili preparatlar, parafin blok, kurum için ek 
masraf yaratan bloklardan hazırlanan boyasız preparatlar 
ya da genetik incelemeler için parafin bloklardan hazırlanan 
örnekler yanı sıra konsültasyonun amacını belirten bir 
metin, hastanın klinik bulguları, bu örneğin patoloji raporu, 
bu örnekle ilgili olan önceki patoloji raporları ile örnekleri 
ve iletişim bilgileri de konsültan hekime gönderilmelidir 
(1,2). Seçilecek örnekler mutlaka konsültasyonun amacına 
yönelik olmalı, tanıda kullanılmayacak gereksiz örneklerin 
karışıklık yaratması önlenmelidir. Bu örneklerin taşınması 
sırasında kırılma, bozulma, karışma ve kaybolmasına 
karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır (6). Örneğin 
çok sayıda preparatın bir torbanın veya kutunun içine 
hiç bir koruyucu önlem alınmadan gelişigüzel konulması 
bu preparatların değerlendirilemez hale gelmesine neden 
olabilir.  Aynı şekilde konsültasyona gelen örneklerde, hasta 
kimliğinin onayı için, önceki rapordaki ve örneklerdeki 
numaraların veya kodların uyumu kontrol edilmelidir (2).

Diğer bir önemli konu konsültasyon sırasında yaşanan etik 
sorunlardır. İkinci görüş almanın aslında tıp pratiğinin 
ayrılma bir parçası haline geldiği bugünlerde hala patologların 
tanılarının sorgulanmasından rahatsız olabildikleri 
belirtilmektedir. Aslında kurum değişikliklerinde ikinci kez 
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değerlendirme ve konsültasyonun bir hasta hakkı olduğu 
genel olarak kabul görmekte, konsültasyonların günlük 
pratikte, tedaviyi planlamadan önce rutin kullanılmasının 
önemli değişiklikler yapabildiği bilinmektedir. Bir 
çalışmada tedavi alınacak kurum değiştirildiğinde yeniden 
değerlendirmede olguların %5’inde tedavide önemli 
değişikliğe neden olabilecek farklılıklar saptanmıştır. 
Kanser olgularının onaylanmadan önce ikinci bir patolog 
tarafından gözden geçirilmesi kalite kontrol amaçlı bir 
konsültasyon yöntemidir (2).  İkinci görüş almak günlük 
rutinin bir parçası haline gelmeli ve herkes tarafından  kabul 
görmesi sağlanmalıdır. Konsültasyonun, Hekimlik Meslek 
Etiği Kuralları’nda (Madde 19) bir hekim hakkı olarak da 
tanımlandığı unutulmamalıdır. 

Diğer bir yakınma konusu ise konsültanların aşırı iddiacı 
ve küçümser olarak tanımlanan tavırlarıdır. Bu davranışlar 
da konsültasyonu zorlaştırmakta ve patologlar için çok 
zedeleyici olabilmektedir. Konsültanların, kendi tanısı 
sorgulanan patoloğa empati yaparak yaklaşması etik bir 
davranış olacaktır. Konsültasyon sonuçlarına ulaşmamak 
sıkça dile getirilmiş diğer bir sorundur. Anketi yanıtlayan 
konsültanlar büyük oranda, patolog tarafından istendiğinde 
sonuçları ilettiklerini belirtilmektedir ancak farklı tanı 
düşündüğünde sonuçları bildirenler de vardır. Bu konuda 
da özellikle, elektronik posta veya internet tabanlı yöntemler 
kullanarak bu iletişimi sağlayacak düzenlemeler yapılabilir. 

Genellikle konsültasyon sonucunun, kurum içi dahi olsa 
kayıtlı olması gerektiği düşünülmektedir. Ancak konsültan 
patoloğun adının gönderen patolog tarafından oluşturulan 
rapora adının yazılması konusunda farklı yaklaşımlar 
vardır.  Konsültan patoloğun ismini yazmayı kendi onayına 
bağlayanlar yanı sıra hiç yazmayan ya da hep yazanlar 
da bulunmaktadır. Ancak kabul edilmelidir ki ideal olan, 
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde (Madde 26) belirtildiği 
gibi, her konsültasyonda varılan kararların konsültan ve 
konsültasyonu yapan kişinin onayı ile yazılı olarak kayıt 
altına alınmasıdır.

Konsültasyon olgularının konsültan hekim tarafından 
bilimsel araştırmalarda kullanılması konusunda genel 
eğilim, olgu sunumlarında tanıyı ilk koyan patoloğun 
da ismi ya da izni olması gerektiği; bazı katılımcılar 
olgu sunumunda tanının konsültan tarafından değiştiği 
durumlarda ilk patoloğun isminin olmayabileceğini 
belirtmişlerdir, olgu serileri ya da orijinal araştırmalarda 
konsültan hekimin olguyu kullanabileceği yönündedir. 
Patoloji Dernekleri Federasyonu, Patoloji Konsültasyon 
Yönergesi de bu yönde bir tavsiyede bulunmaktadır (5).

Sonuç olarak, konsültasyonlarda konsültan hekimin emeği-
ni karşılığını alacağı düzenlemelerin ve Türkiye koşullarını 
göz önüne alan ve sürecin her aşamasını kapsayan özgün 
konsültasyon süreçleri tanımlanmalıdır. Böylece hem pato-
loglar rahatsız edeceği kaygısı duymadan, belirlenmiş yön-
temler ile olgularını konsültasyona gönderebilecekler hem 
de konsültanlar olguya ilgilerini kaybetmeyecektir. 
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