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Türkiye’de kamu hastanelerinde bulunan patoloji laboratuvarlarına yönelik Patoloji Dernekleri 
Federasyonu Standardizasyon Komisyonu tarafından ve Sağlık Bakanlığının desteği ile yeni bir 
anket çalışması yapılmış, ülke genelindeki patoloji laboratuvarlarının dağılımları, verimlilikleri 
ve bu laboratuvarlarda çalışan personelin iş yükleri, otomasyon ve laboratuvar verimliliği 
açısından değerlendirilmiştir. 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. 

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 
(B+S). 

Personel iş yükü hesaplaması; 1- Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına göre hastaneler 
Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve hastaneler A, 
B, C, D ve E olmak üzere 5 sınıfa ayrılacaktır. Çalışmada yer alan Sağlık Bakanlığı hastaneleri 
A, B ve C grubunda yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı sınıflamasında A1 ve A2 grubunda 
eğitim hastaneleri ve bazı hizmet hastaneleri yer alırken B ve C grubunun tamamı hizmet 
hastanesidir. Personel iş yükü hesaplamasında 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. 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. 

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, 
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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 ayrılmıştır. 

Çalışmada 185’i üniversitelerde ve 553’ü bakanlık hastanelerinde çalışan 758 patoloji uzmanı (Türkiye’de 
bulunan patoloji uzmanlarının %73,7’si) ile ilgili veri toplanmıştır.

Patoloji laboratuarına materyal gönderen branşlar içerisinde 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. 

Hastane sınıflaması ile çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında patolog başına yıllık faaliyetleri 
incelendiğinde tamamı HH’den oluşan B ve C grubunda iş yükünün A grubu hastanelere ve ÜH’ne göre 
daha düşük olduğu görülmektedir. Hastane sınıflaması ile çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında 
teknisyen başına yıllık faaliyetleri incelendiğinde tamamı HH’den oluşan B ve C grubunda iş yükünün A 
grubu hastanelere ve ÜH’ne göre daha düşük olduğu 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. 

Asistan eğitimi olan kurumlardaki laboratuarların 7’si (%17,5) verimsiz çalışırken, önemli bir bölümü (%62,5) 
aşırı yüklü çalışmaktadır. Buna karşın asistan eğitimi olmayan kurumlardaki laboratuarların %77,8’i verimsiz 
çalışmaktadır.

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. Türkiye de patolog iş yükünün kurumsal dağılımında ciddi 
sorunlar vardır. Hizmet hastanelerinin %78’i verimsiz, buna karşın eğitim hastanelerinin %63’ü aşırı yük ile 
çalışmaktadır. EH’nin iş yükünün fazla olduğu, buna karşın az sayıda vakaya sahip Sağlık Bakanlığı HH’nin 
verimli kullanılmadığı gözlenmektedir. 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. Bu 
nedenle planlamaların mutlaka hastanenin özelliklerine göre yapılması gerekmektedir.

Türkiye’de özellikle eğitim hastanelerinde uzmanlık öğrencilerinin iş yükü fazlalığı, yurt dışındaki örneklerde 
olduğu gibi makroskopi teknisyenleri tarafından azaltılarak eğitime katkıda bulunulabilir. Makroskopi 
teknisyenleri hizmet hastanelerinde de hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olacaklardır.

Türkiye’de patoloji teknisyeni başına ortalama 6.264 blok düştüğü, ancak kurumlar arası belirgin fark 
olduğunu göstermektedir. EH’de bu sayı (10.437) HH’nin (5.329) yaklaşık iki katıdır. EH’de histokimyasal ve 
immünohistokimyasal yöntemler daha sık kullanılmakta ve araştırma da yapılmaktadır. Bu bulgular patoloji 
teknisyenlerinin EH’de iş yüklerinin fazla olduğunu, buna karşın HH’de verimsiz çalıştıklarını göstermektedir. 
Sonuçlar patoloji teknisyeni açısından da Türkiye’de bir eksiklikten çok bir dağılım ve verimlilik sorununu 
olduğunu göstermektedir. 

Biyopsi sayıları ÜH ve EH’de daha yüksektir. Yıllık biyopsi, sitoloji, intraoperatif konsültasyon, blok ve 
lam sayılarının hastaneler arasında belirgin farklılık gösterdiği 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. HH’nin 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. 

Rutin işlerde kullanılan cihazların dağılımı ile otomasyon amaçlı cihazların dağılımı biyopsi sayısı ile 
korelasyon göstermektedir. 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. 
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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 <20.000 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. Lam yazma cihazı yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda tercih 
edilmelidir. Kaset yazma cihazı için de benzer şekilde düşünülebilir. 

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 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. 

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 
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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. 
İmmünohistokimyasal boyama tekrarı, patoloji laboratuvarında en yüksek gideri oluşturmaktadır. 
Ülkemizde 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. 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 boyamanın otomasyonu ülkemizde daha az tercih edilmektedir ama immünohistokimyada 
olduğu gibi burada da uygulamanın laboratuvarlar bazında optimal olup olmadığının değerlendirilmesi 
gerektiği sonucu çıkmaktadır. 

Rutin incelemeler dışında ileri inceleme teknikleri olarak nitelendirebileceğimiz immünofloresan ve moleküler 
tekniklerin kullanımında da hastaneler arasında farklılık olduğu ve yıllık biyopsi sayısı ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. İmmünofloresan boyama uygulaması, beklendiği gibi eğitim hastanelerinde uygulanmaktadır. 
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 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). 

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. Otopsi uygulamasının, eğitim 
hastanelerinde daha fazla uygulandığı izlenmekle birlikte, otopsi salonunun çoğu hastanede bulunmadığı 
dikkati çekmektedir.

Bu anket sonuçları yayın haline getirilirken ülkemizde, patolojiye yönelik bir arşiv mevzuatı bulunmamaktaydı. 
Anket sonuçları da, bu konuda farklı mevzuatların bulunduğunu yansıtan bir karmaşayı sergilemektedir. 
25.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ile patolojiye özel arşiv 
süreleri belirlenmiş oldu (bloklar için 20 yıl, lamlar için 10 yıl, elektronik kayıtlar için süresiz, örnekleme 
yapılan dokular rapor çıktıktan sonra 1 ay). Resmiyet kazanan bu sürelere göre bakıldığında; 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 darlığı nedeni ile 
sıkıntıları olduğu bilinmektedir. Personel sıkıntısı, sıcak illerde blok arşiv mekanlarının soğutulamaması da 
arşivlemeye gereken hassasiyetin gösterilmemesine neden olduğunu düşündürmektedir. 

Histokimyasal boyama sayısı, ÜH ve EH’de HH ve ÖH’lere göre belirgin olarak fazladır. İmmünohistokimyasal 
boyama sayısı ise ÜH’de EH’ne göre anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlenmektedir. Aynı zamanda hem 
ÜH, hem de EH’de yapılan immünohistokimyasal boyama sayısı HH ve ÖH’den daha fazladır. İmmünfloresan 
boyama sayısı ise ÜH’de diğer hastanelere göre daha fazladır. Histokimya ve immünohistokimya kullanımının 
da biyopi sayısı ile orantılı olduğu izlenmektedir. 

Patoloji bölümlerinin laboratuvar, laboratuvar alt bölümleri, ofis, çalışma ve arşiv alanları ve toplantı salonları 
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gibi bölümlerinin büyüklükleri değerlendirildiğinde tüm alanların hastaneler arasında belirgin farklılık 
gösterdiği saptanmaktadır. 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. Patoloji laboratuvarı alanları konusunda standartlar oluşturmak için literatürde 
yeterli veri bulunmamaktadır. 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. 25.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi 
Laboratuvarlar Yönetmeliği’nde bu konu da resmiyet kazanmıştır ve şöyle denmektedir: “Referans, ileri 
düzey ve kapsamlı hizmet laboratuvarında, laboratuvar teknik alanı tıbbi patoloji laboratuvarları hariç olmak 
üzere; her bir laboratuvar dalının ayrı konumlanması durumunda her biri için en az 30 metrekare, ofis ve 
destek laboratuvar alanları toplamı ise en az 20 metrekare olmalıdır. Laboratuvar merkezlerinde laboratuvar 
teknik alanı en az 40 metrekare, ofis ve destek laboratuvar alanları toplamı ise 30 metrekare olmalıdır. 
Tıbbi patoloji laboratuvarları için ise, laboratuvar teknik alanı en az 50 metrekare, ofis ve destek alanları en 
az 30 metrekare olmalıdır. Tıbbi patoloji dahil referans, ileri düzey veya kapsamlı hizmet laboratuvarların 
teknik alanlarının toplamı 100 metrekareyi aşması durumunda, bu alanın en az % 30’u kadar ofis ve destek 
laboratuvar alanları tahsis edilir.”

İş verimliliğine baktığımızda, ortalama İV değerlerinin ÜH’de 3.9, EH’de 4.1, HH’de 2.3, ÖH’de 2.8 
olduğu, ÜH ve EH’de değerlerin HH ve ÖH’lere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmektedir. 
Yıllık biyopsi sayılarına göre 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. 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. İş verimliliği 
için eşik değerin 4 olduğu belirtilmektedir. 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. 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. 

Ülkemizdeki tüm patoloji laboratuvarlarının, kendi verimliliklerini değerlendirmeleri ve iyileştirmeye 
gitmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çok sayıda laboratuvarda, idari birimlerin desteğini alarak, fiziki koşullarda 
iyileştirme sağlanması gerekmektedir. Patolojiye özel arşivleme sürelerinin resmileşmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde, ileride doğabilecek meslek hatası yargılamaları meslektaşlarımızın mağdur olmasına neden 
olacaktır. Tüm bunların gerçekleştirilmesinde Patoloji Dernekleri Federasyonu’na büyük iş düşmektedir. 
İlgili konularda bilgilendirme toplantıları yapılmalı, ilgili yasal ve idari birimlerle sorunların çözümüne 
yönelinmelidir. Tüm bu süreçlerde, olduğunca fazla meslektaşlarımız destek ve katkı sağlamalıdır. 

n Ortalama SS Ortanca En düşük En yüksek

Hastane Yatak sayısı 243 355,7 273,3 300 14 2.200

Ameliyat sayısı (yıllık) 192 10.976,8 11.455,7 7.059 1 79.836

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 5.514,4 5.862,4 3.200 75 43.800

Sitoloji 216 3.778,2 4.035,0 2.179 60 22.016

Frozen 106 287,5 453,9 104,5 1 2.400

Blok 230 20.623,8 28.035,3 10.596 200 250.000

Lam 233 40.149,0 62.745,3 18.000 300 500.000

Tablo I. Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarının kurum, insan gücü ve faaliyetleri özelliklerinin frekans 
dağılımlarını tanımlayıcı ölçüleri. 
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n Ortalama SS Ortanca En düşük En yüksek

Patolog başına sayı 
(yıllık) 

Biyopsi 243 1.933,2 1.024,5 1733 75 7.500

Sitoloji 216 1.400,8 1.181,0 1.069,3 60 7.500

B+S 247 2.718,5 2.482,7 1.359,2 121,7 7.500

Frozen 106 56,3 28,9 79,1 0,5 585

Blok 230 6.283,9 5.186,7 4.016,3 200 20.736

Lam 233 11.450,7 9.353,3 9.011,0 300 62.500

İHK 82 836,7 500,0 917,3 1,5 3.833,3

Teknisyen başına sayı 
(yıllık)

Blok 221 6.230,6 4.500,0 5.710,1 200 37000

Lam 221 11.494,3 7.800,0 13.028,8 300 125.000

İHK 80 1.053,4 500,0 2.629,2 10,0 23.000

Biyopsi 232 1.089 1.172,7 800 35 8.731

Sekreter başına sayı 
(yıllık) Biyopsi 186 2.133 2.034 1.552 50 13.125

Patolog/Teknisyen oranı 1.2 0.67 1 0 5

Tablo II. Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında çalışan personel başına yıllık iş yükü frekans dağılımlarını 
tanımlayıcı ölçüleri. 

Patolog başına 
sayı (yıllık)

Hastane 
sınıflaması n Ortalama SS En düşük En yüksek F p

Biyopsi A1 36 2.026,6 809,1 598 3.826 2,98 0,032
A2 86 2.168,8 1.304,1 290 7.500
B ve C 79 1.714,2 837,1 75 5.000
Üniversite 33 1.849,2 761,4 300 3.111

Sitoloji A1 35 1.683,2 794,9 176 5.471 2,56 0,056
A2 67 1.582,9 1.304,0 290 7.500
B ve C 74 1.185,9 834,7 75 5.000
Üniversite 33 1.145,3 742,12 300 3.111

B+S A1 36 3.073,8 1.411,5 667 6.764 4,27 0,006
A2 86 2.991,0 1.536,1 714 7.500
B ve C 82 2.357,1 1.193,8 122 7.333
Üniversite 34 2.515,1 1.028,2 417 5.000

Blok A1 36 7.368,3 4.415,4 917 16.875 8,99 <0,001
A2 80 6.557,7 4.187,0 500 20.736
B ve C 72 4.654,9 3.154,7 200 17.500
Üniversite 33 8.480,5 3.639,7 450 16.667

Lam A1 35 16.255,7 11.720,2 3.333 62.500 11,25 <0,001
A2 84 10.869,1 9.618,3 1.000 50.000
B ve C 72 7.872,6 5.475,3 300 30.000
Üniversite 33 16.116,7 7.189,4 4.156 30.000

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 3.333 6,59 0,001
A2 20 574,1 732,7 17 3.333
B ve C 6 102,5 195,4 1,5 500

Üniversite 26 1.414,5 1.050,7 60 3.833

Tablo III. Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında patolog başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarını 
tanımlayıcı ölçülerinin hastane sınıflarına göre dağılımı. 
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Teknisyen 
başına sayı 
(yıllık)

Hastane 
sınıflaması n Ortalama SS En düşük En yüksek F p

Blok A1 35 9.307,3 7.361,3 550 33.750 9,44 <0,001

A2 79 5.973,8 5.221,9 500 31.104

B ve C 66 3.999,4 2.901,6 200 150.000

Üniversite 33 8.540,6 7.257,7 500 37.000

 Lam A1 34 20.090,9 21.025,8 3.667 125.000 10,97 <0,001

A2 81 9.655,4 9.493,4 1.000 66.667

B ve C 65 6.918,8 5.738,3 300 27.686

Üniversite 33 16.670,8 15.844,9 4.156 87.500

İHK A1 27 844,5 1.017,5 10 4.059 1,50 0,21

A2 20 480,9 574,2 25 2.500

B ve C 5 218,8 436,9 10 1.000

Üniversite 26 1.932,5 4.379,6 30 23.000

Tablo IV. Çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarında teknisyen başına yıllık faaliyetlerin frekans dağılımlarını 
tanımlayıcı ölçülerinin hastane sınıflarına göre dağılımı. 

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 2.692,1 1.061,2 207 2.723,6 1.411,7 0,13 0,894

Laborant başına blok sayısı (yılık) 39 10.437,3 8.695,8 182 5.329,2 4.373,2 3,58 0.001

Laborant başına lam sayısı (yılık) 39 22.123,3 23.025,9 182 9.216,7 8.090,4 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

Tablo V. Kurumlarda asistan eğitimi olma durumuna göre çalışmaya katılan patoloji laboratuarlarının bazı 
özelliklerinin frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüleri. 

Kurum

Laboratuar Asistan eğitimi 
olan

Asistan eğitimi 
olmayan Toplam

 n %* n %* n % c2 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

Tablo VI. Asistan eğitimi olan ve olmayan kurumlardaki patolog iş yükü açısından laboratuarların çalışma 
verimliliklerine göre karşılaştırılması. 
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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 2430-250000 (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 (817965,1±21565,9)

Özel 33 750-130000 (15953,2±22407,9)

Toplam 266 300-500000 (37147,3±59759,5)

Tablo VIII: Hastanelerin yıllık biyopsi, sitoloji, intraoperatif konsültasyon, blok ve lam sayılarının 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

Tablo VII: Hastanelerin biyopsi sayılarına göre dağılımı. 
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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 in üzerinde 2 1,51±0,41 2 5,06±0,91

Tablo IX: Biyopsi sayılarına göre gruplanan hastanelerin biyopsi başına blok ve blok başına lam sayıları. 

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) 

Tablo X: Rutin işlerde kullanılan cihazların sayısal dağılımı.
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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 sayısı

<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. 

Tablo XI: Rutin işlerde kullanılan otomasyon amaçlı cihazların biyopsi sayısına göre dağılımı.

N Ortalama Standart sapma Minimum Maximum 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

Tablo XII: Histokimya, immünohistokimya ve immünfloresan boyama sayılarının hastanelere göre dağılımı. 
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ÖZET

1. Türkiye’de bugün için belirgin bir patolog açığı olmadığı görülmektedir. Türkiye’de patolog sayısı 
planlanırken bu veriler de göz önüne alınmalı ve iş gücü fazlalığı yaratılmamalıdır. Ayrıca Türkiye’de 
patologların kurumsal dağılımı, nüfusa veya yatak sayısına göre değil mutlaka her hastanenin kendi 
özelliklerine göre yapılmalıdır.

2. Asistan eğitimi olan kurumların önemli bir bölümü aşırı yüklüdür. Buna karşın asistan eğitimi olmayan 
kurumlardaki laboratuvarların önemli bir kısmı verimsizdir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı eğitim 
hastanelerinde eğitim gören patoloji uzmanlık öğrencileri en önemli sorunu aşırı iş yüküdür.

3. Patoloji laboratuarlarına gönderilen materyal sırasıyla kadın hastalıkları (%30), genel cerrahi (%28), 
üroloji (%7), plastik cerrahi (%6)ve dermatoloji (%4) bölümünden gelmektedir. 

4. Kurumların yaklaşık %50’si sekreter, teknisyen ve asistan eksikliği olduğunu bildirmiştir. 

5. “Patoloji asistanı” eksikliğinin beyanı, asistanların kendi bölümlerinde günlük hizmetlerde kullanıldığının 
bir göstergesidir. Bu iş gücü eksiği “makroskopi teknisyenleri” gibi yeni kadrolar oluşturularak aşılmalıdır. 

6. Türkiye’de patoloji teknisyeni başına ortalama 6.264 blok düşüyor, ancak kurumlar arası belirgin fark 
var. Eğitim hastanelerinde, 10.437 hizmet hastanelerinin 5.329 dur. Patoloji teknisyenlerinin eğitim 
hastanelerinde aşırı iş yükleri olmasına karşın SB hizmet hastanelerinde verimsiz çalışmaktadırlar. 
Sonuçlar patoloji teknisyeni açısından da Türkiye’de bir eksiklikten çok bir dağılım ve verimlilik sorununu 
olduğunu göstermektedir.

7. Biyopsi sayıları üniversite ve eğitim hastanelerinde daha yüksektir. 

8. Hemen tüm hizmet hastanelerinin yıllık biyopsi sayıları ideal olan 10.001-20.000 sayısının altındadır. 

9. Hizmet hastanelerinde frozen inceleme yapılması gereksizdir. 

10. Rutin işlerde kullanılan cihazların dağılımı ile otomasyon amaçlı cihazların dağılımı biyopsi sayısı ile 
korelasyon göstermektedir. 

11. Bir patoloji laboratuvarında bulunması gereken ideal cihazlar ve sayıları; 

a. 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. İdeal 
koşullar sağlanamıyorsa makroskopi kabini alımı en doğru çözüm olacaktır. 

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

Tablo XIII: Histokimya ve immünohistokimyasal uygulamalarının biyopsi sayılarına göre dağılımı. 
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b. 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. Yıllık 
biyopsi sayısı <20.000 olan birimlerde karusel tipi doku takip cihazı kullanılması yeterlidir. 

c. Sitoloji hariç yıllık biyopsi sayısı >5.000 olan tüm laboratuvarlarda doku gömme cihazı bulunmalıdır. 

d. Lam yazma ve kaset yazma cihazları yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda tercih 
edilmelidir. 

e. Mikrotom için ideal sayı, kesit yapan teknisyen sayısı kadar olmasıdır. Yıllık biyopsi sayısı >10.000 
olan birimler için 6.000-8.000 biyopsi için 1 mikrotom yeterli olabilir. 

f. İntraoperatif konsültasyon uygulanan tüm birimlerde frozen cihazı bulunmalıdır. Yıllık intraoperatif 
konsültasyon sayısı <300 olan birimlerde portatif cihazlar yeterlidir. 

g. Yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda boyama ve kapama cihazı tercih edilmelidir. 

h. Non-jinekolojik sitoloji sayısı >1.000 olan laboratuvarlarda sitosantrifuj cihazı kullanımı optimaldir. 

i. Yıllık biyopsi sayısı >20.000 olan laboratuvarlarda immünohistokimya boyama cihazı bulunmalıdır. 
Yıllık biyopsi sayısı <10.000 olan laboratuvarlarda gereksizdir.

j. Eğitim hastanesi olmayan ve verimli çalıştığını düşündüğümüz birimlerde, ideal olan patolog başına 
1 mikroskoptur. Biyopsi sayısı 20.000’den fazla olan eğitim hastanelerinde mikroskop sayısı patolog 
başına 1/2-2/3 düzeyinde olabilir. 

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

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

m. İmmünohistokimyasal boyama 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. 
İmmünohistokimya otomasyonu için, teknisyen sayısı, süre ve maliyet hesaplamaları yanısıra, yıllık 
immünohistokimya sayısının optimal olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. 

12. 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. 

13. Otopsi uygulamasının, eğitim hastanelerinde daha fazla uygulandığı izlenmekle birlikte, otopsi salonunun 
çoğu hastanede bulunmadığı dikkati çekmektedir. 

14. 5.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği ile resmiyet kazanan 
arşiv sürelerine göre; raporlar için %32.1, bloklar için %47.9, lamlar için %10.1 ve örneklenen tespitli 
dokular için %17.1 oranında birim bu sürelere uymamaktadır.

15. Toplam alan, 94 birimde Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’ne göre asgari 
düzey olan 50 m2 nin altındadır. 

16. Üniversite ve eğitim hastanelerinde iş verimliliği değerlerinin tam eşikte olduğu, hizmet ve özel 
hastanelerde yıllık biyopsi sayısı <10.000 olan laboratuvarların verimsiz çalıştığı dikkati çekmektedir. 
Yıllık biyopsi sayısı arttıkça, verimliliğin arttığı görülmektedir. 

17. Ülkemizdeki tüm patoloji laboratuvarlarının, kendi verimliliklerini değerlendirmeleri, idari birimlerin 
desteğini alarak, fiziki koşullarda iyileştirme sağlamaları gerekmektedir. 

18. Patoloji Dernekleri Federasyonu ilgili konularda bilgilendirme toplantıları yapmalı, ilgili yasal ve idari 
birimlerle sorunların çözümü için girişimlerine devam etmeli, tüm bu süreçlerde, olduğunca fazla 
meslektaşlarımız destek ve katkı sağlamalıdır. 
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