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Bu Dokular Kime Ait?
Patoloji Bölümlerine Gönderilen Dokuların Sağlık Hizmeti, 

Eğitimi ve Araştırmaları İçin Kullanımında Genel İlkeler
Sümeyye EKmEKÇİ, Osman Arıkan NAcAr, Tarık TİHAN

ÖZ

Dünyada ve ülkemizde cerrahi girişimlerden sonra hastalardan gerek tanısal gerekse sağaltımsal nedenlerle çıkarılan dokuların incelenmesi 
patoloji bölümünün en önemli görevlerinden birini oluşturur. Birçok hastalığın kesin tanısının belirlenmesi, hastalığa etkili tedavinin saptanması 
ve hastalıklar hakkında daha derin ve ayrıntılı bilgi edinilmesi ancak bu dokuların modern yöntemlerle incelenmesi sonucu gerçekleşir. Bu konu 
hiç tartışma götürmezken, alınan bu dokuların gerek sağlık hizmeti, gerek tıp eğitimi gerekse araştırma konusunda nasıl kullanılması gerektiğini 
belirleyen yasalar yeterli değildir. Bu dokuların mülkiyet ve kullanım hakları konusunda açık olması gereken ilkeler olmadığı gibi, özellikle 
ülkemizde bu konuda bilimsel ve tıbbi gerçeklere dayanmayan önyargılar bulunmaktadır. Bu çalışmamızda bu konuda var olan sorunların 
tanımlanması, uluslararası bağlamda var olan kural, deneyim ve örneklerin tartışılması ve gelecekte hazırlanması düşünülen yasalarda olması 
gereken temel prensiplerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile bu kritik konuda ülkemizde bir diyaloğun başlayacağını ümit ediyoruz.

PATOLOJİ İŞ AKIŞINDA DOKULARIN KULLANIMI

Patoloji bilim dallarına ulaştırılan dokularda var olan 
hastalıkların tanınması bu dokuların hastalardan 
alınmalarının en önemli nedenini oluşturur. Bu dokuların 
incelemeye uygun hale getirilmesi (takibi) ve sonrasında 
arşivlenerek saklanmaları sırasında değişik ürünler ortaya 
çıkmaktadır. Bu ürünleri kullanılan materyal ve sarfedilen 
emeğe bağlı olarak üç farklı grupta incelemek olasıdır: 1- 
taze ya da dondurulmuş, üzerinde anlamlı derecede bir 
işlem yapılmamış dokular, 2- takibe alınarak uzun süreli 
korunmaya uygun hale getirilmiş dokular (parafin bloklar, 
tespit edilmiş dokular), 3- incelemeye uygun özel boya ve 
kimyasal maddeler kullanılarak tanıda kullanılabilecek 
hale getirilmiş dokular (lamlar, immunhistokimya veya 
moleküler analizler). Bu üç grubun oluşmasında en önemli 
ögelerden biri, alınan dokuların ancak kapsamlı bir patoloji 
laboratuvarında bulunabilecek cihazlar ile bu konuda 
uzmanlaşmış kişiler tarafından işlenmesidir. Birinci grup 
dokularda kullanılan materyal ve emeğin düzeyi asgari 
olmasına karşın, üçüncü gruptaki dokularda yoğun bir 
materyal ve uzman emek kullanımı söz konusudur. Üçüncü 
grup dokular, patoloji anabilim dalının barındırdığı 
teknoloji ve uzmanların kullanımı sayesinde tanısal bilgi 
taşır hale gelmektedir. Böylece, hastadan alınan dokularda 
yapılan çalışmalar sonucu önemli bilgilerin edinilebileceği 
ek bir değer yaratılmıştır.

Dokuların analizi sonucu elde edilen bilgilerin en kısa 
sürede hastaya ve sorumlu hekimlere ulaştırılması 
gereklidir. Bu bilgilerin kimlere verilebileceğini ve kimler 
tarafından talep edileceğini belirleyen yasalar birçok 

ülkede uzun süreden beri yürürlüktedir. Örneğin, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD’de) “Health Insurance 
Portability and Accountability Act” (HIPAA) olarak bilinen 
ve 1996 yılından beri yürürlükte olan yasa kişilerin sağlık 
bilgilerinin mahremiyeti ve güvenceli biçimde kullanımı 
ile ilgilidir (1). Bu yasa, hastalara ait bilgilerin kullanım, 
dağıtım ve saklanma koşullarının düzenlenmesinde 
çıkabilecek sorunların giderilmesini amaçlamaktadır. Yasa 
konusu olan güvence altına alınması gerekli sağlık bilgisi 
(protected health information), bireye ait olan fizik ve 
ruh sağlığı ile ilgili elektronik ya da elektronik olmayan 
bilgiler ile sağlık harcama ve servislerine ait her türlü bilgiyi 
kapsar. Makul koşullar altında özel bir şahısa ait olduğunun 
saptanabileceği her bilgi bu yasanın kapsamındadır ve 
güvence altına alınması gereklidir. HIPAA yasası sadece 
bilgileri kapsadığından bu bilgilerin edinildiği materyali 
kapsam dışında bırakmıştır.

SORUNUN BELİRLENMESİ

Yukarıda belirtilen çalışma akışı içerisinde üretilen 
dokularla ilgili olarak çözümlenmesi gerekli önemli bir 
dizi sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar içinde yazımızın 
konusunu oluşturan en kritik sorular şunlardır:

1) Patoloji bölümlerinde hastadan alındıktan sonra üretilen 
ve parafine gömülü dokular (bloklar) ile özel boyalar ile 
boyanmış camların (lamlar) sahibi kimdir?

2) Bu dokulardan elde edilen bilgiler ve hastaların güvence 
altına alınması gereken bilgilerinin sahibi kimdir?

3) Bu dokulardan elde edilen bilgiler hasta, hekimler 
ve diğer tüzel kişilerce sağlık hizmeti amacı ile nasıl 



2

Bu yazı, Turk Patoloji Derg 2012, 28:189-194 künyeli makalenin Türkçe’sidir.

paylaşılmalıdır? Hastane, patoloji bölümü ve hastaların 
bu bilgiler üzerindeki hakları nelerdir?

4) Patoloji materyalinin sağlık eğitimi ve araştırmalarında 
kullanılmasında söz sahibi kim olmalıdır?

Basit görünen bu soruların yanıtları ve değişik koşullarda 
yarattıkları çıkmazlar günümüzde birçok ülkede ciddi yasal 
ve sosyal sorunlara yol açmaktadır. Doğal olarak, patoloji 
bölümlerine teslim edilen doku ve bilgiler yanında, bir 
hastadan alınan tüm doku türleri ve bilgileri için de bu 
sorular kritik önem taşırlar. Ancak materyalin özelliği 
dolayısı ile patolojiyi ilgilendiren konularda bu sorular 
özgün olarak yanıtlanmalıdır.  Pratik nedenlerden dolayı bu 
soruları yanıtlarken belirli kavramları ayrı ayrı incelemek 
gerekecektir. Öncelikle patoloji materyallerinin tipleri bu 
biçimde ele alınmalıdır: 1) Asgari işlem görmüş ve daha çok 
arşivlemeye  bağlı masraf gerektiren dokular (dondurulmuş 
ya da taze doku);  2) Özgün materyal ve cihaz kullanılarak 
uzun süre saklanmaya uygun hale getirilmiş dokular 
(parafine ya da polimere gömülü doku: bloklar);  3) Bir 
takip sonrasında özel kimyasal boyalarla işlenerek tanıya 
uygun hale getirilmiş dokular (immunhistokimya, in-situ 
hibridizasyon, histokimyasal boyalar v.b.). 

Ayrı ayrı incelenmesi gereken kavramların içinde patoloji 
materyalinin 1) Sağlık hizmeti, 2) Sağlık eğitimi, ve 3) 
Sağlık araştırmalarında kullanımı gelir. Her üç kavram 
da, ülkemizin sağlık düzeyini geliştirmek açısından kritik 
öneme sahiptir.

DÜNYADAN ÖRNEKLER ve DENEYİMLER

Yukarıda değinilen dört soru yarattığı etik ve yasal 
problemler nedeniyle yüzlerce kitap ve makalede konu 
olarak ele alınmıştır. Bu kaynakların bir çoğu doku blokları 
ve lamlardaki materyalin kullanım süreleri ve onların 
saklanmaları ile ilgilidir. Birçok ülkede bu sorulara yönelik 
düzenlemeler yapılmış veya yapılmaktadır. Bir görüş 
bu materyallerin organ ve dokuların bütününden farklı 
olmadığı, buna karşılık diğer bir görüş ise bunların klinik 
kayıtlarının bir parçası olduğu yönündedir (2). 

DOKULARIN MÜLKİYET HAKLARI

Hastalardan alınarak patoloji bölümlerinde incelenen 
dokuların mülkiyet sorunu pek çok ülkede kesin bir çözüme 
bağlanmış değildir. Örneğin, ABD’de Angela Cornelio adlı 
şahsın Stamford Hastanesi yönetimine karşı açtığı davada 
Connecticut Yüksek Mahkemesi lamlardan ibaret olan 
patoloji materyalinin mülkiyetinin hastaneye ait olduğuna 
karar vermiştir (3). Aynı kararda mahkeme, davacının 
talep ettiği Pap smear lamlarının bütünüyle hastanenin 
tıbbi kayıtlarının bir parçası olduğunu vurgulamıştır 

(3). Mahkemenin açıklamalı kararı patoloji lamlarının 
hasta daimi sağlık kayıtlarının bir parçası olduğunu 
ve çoğaltılması mümkün olmayan materyal de dahil 
olmak üzere tüm orjinal materyalin hastane tarafından 
saklanması gerektiğini belirtmiştir. Yüksek mahkeme blok 
ve lamların patoloji bölümlerinde yasa ve yönetmeliklerde 
öngörülen süreler dahilinde saklanma zorunluluğunu da 
kabul etmiştir. Bu mahkeme kararında hasta vücudu ile 
herhangi bir nedenle hastadan alınan dokuların kontrolu 
ve mülkiyeti birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaktadır. Bu 
konuda aynı eyaletteki yasalar kopyaları yapılamayacak 
olan hasta kayıt ve materyallerinin hastalara ait olamayacağı 
ve mülkiyetin hastanelerde kalacağı yönündedir (4).  
Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, ‘Moore v. UC Regents’ 
olarak bilinen dava ile ilgili verdiği kararda bir kişinin 
vücudundan cerrahi olarak ve bir tedavi nedeniyle alınan 
organların kişinin mülkiyetinde olmadığını belirtmiştir 
(5). ABD yasaları ve mahkemeleri için bu karar önemli bir 
emsal oluşturmaktadır. 

Anayasal monarşi yönetim biçimine sahip olan Birleşik 
Krallık içinde İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da geçerli 
olan ve 2004 yılında yeniden düzenlenen İnsan Doku Yasası 
(Human Tisse Act: HTA) dokuların mülkiyeti konusunda 
herhangi bir yorum yapmaksızın hastalara ait dokuların 
hasta ve ölü kişilerden elde edilmeleri, farklı amaçlara 
yönelik kullanımları ve atık olarak ortadan kaldırılmaları 
konularını düzenlemektedir (6). Birleşik Krallık içindeki 
bu tür yasaların düzenlenmesi bazı skandallar ile gündeme 
gelmiştir. Liverpool Alder Hey Çocuk Hastanesi’nde 1988-
1995 yılları arasında 850’si yenidoğan bebek olmak üzere 
otopsi sırasında çıkarılan 2000’den fazla organ izinsiz olarak 
saklanmıştır. Bu dokuların izinsiz olarak saklanmasının 
ortaya çıkması 1961 yılından beri yürürlükteki yasanın 
değişmesine ve günümüzde yürürlükte olan yasanın kabul 
edilmesine neden olmuştur. Yeni yasa ile ‘Human Tissue 
Authority’ komisyonu oluşturulmuş ve dokuların mülkiyeti 
konusundaki belirsizlikler bu komisyon kararları nezdinde 
ele alınmıştır (6). Bu yasa kapsamına İskoçya girmemektedir 
ve bu ülke benzeri bir yasayı bağımsız olarak kabul etmiştir. 
HTA insan hücresi içeren bir çok dokuyu kapsar, ancak saç, 
tırnak, gamet, embriyo ve hücre kültürlerini kapsamaz. Bu 
yasaya göre onay alınmadan DNA analizi yapılması suçtur, 
ancak elde edilen DNA ekstraksiyonu vücut materyali 
olarak sayılmamıştır. Bu değişiklikler insan dokusu 
kullanımına gelen kısıtlamalar nedeniyle tıbbi araştırmacı 
ve eğitimcilerin kaygılarını arttırmıştır.  

Avustralya’da ise hastadan elde edilen dokuların mülk 
olarak kabul edilmeleri gerektiği ve dokular vücut dışına 
alındığında mülkiyetin artık hastada olmadığı kararı 
yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştır (7).
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HASTAYA AİT BİLGİLERİN MÜLKİYETİ

Görebildiğimiz kadarı ile birçok ülkede patolojik dokuların 
mülkiyeti ile bu dokulardan elde edilen bilgilerin 
mülkiyeti birbirlerinden ayrı olarak kabul edilmektedir. 
Bu durum, mülkiyeti kime ait olursa olsun bu dokuların 
incelemesini hastanın insiyatifine bırakmaktadır. Tüm 
devletlerde hastalar ikinci bir görüş veya başka bir amaç 
için kendi lam ve doku blokları dahil tıbbi kayıtlarına 
erişim hakkına sahiptir. Ülke yasaları değişkenlik gösterse 
dahi ilgili laboratuvarlar orjinal lam ve doku bloklarını 
diğer bilirkişi ve uzmanlarla paylaşmak durumundadır 
(2). Tüm patoloji laboratuvarları, hastalar tıbbi bilgilerini 
talep ettiklerinde bu bilgileri yasalar doğrultusunda 
temin etmekle yükümlü olmaktadır (2). Ancak bu durum 
hastanenin materyalin mülkiyetinden vazgeçtiği anlamına 
gelmemektedir. New York eyaletinde, hasta ya da hasta 
vekillerine tüm radyolojik filmler, medikal ve laboratuvar 
kayıtlarının kopyası verilmektedir (8). Bu kural hastane ve 
laboratuvarları orjinal kayıtları vermekten alıkoymaktadır. 
Aksine, Connecticut eyaletinde hastaya verilen kopyalar 
yeterli ve uygun görülmemektedir. Hastaların avukatları 
orjinal doku blokları ve lamları istemektedir.  Connecticut 
yasaları laboratuvarların materyal kopyasını sağlamak 
için yaptıkları masrafların karşılığı olarak makul bir ücret 
almalarına izin vermektedir (4). Bu eyalet yasaları ‘Patoloji 
materyalini alan kişi bunları korumakla sorumludur, 
bu materyale gelebilecek herhangi bir zarardan hastane 
sorumlu değildir’ şeklindedir (4).

ABD’de hastaya ait bilgilerin kullanımını düzenleyen 
HIPAA yasası bu bilgilerin mülkiyeti konusunda açık bir 
yorum yapmamasına karşın, koyduğu kurallar yolu ile bu 
bilgi kullanımının kesinlikle hastanın iznine bağlı olduğunu 
saptamıştır (2). Bu yasa bireyin sağlık bilgilerinin gizlilik 
ve güvenliğini garanti altına alınmıştır. HIPAA yasası 
bu bilgilere hangi sağlık personelinin ulaşabileceğini, ne 
şekilde kullanabileceğini ve ne zaman bu bilgilerin başkaları 
ile paylaşılabileceğini düzenlemektedir. Bu yasa kapsamına 
elektronik ve elektronik olmayan ve hastanın kimliğinin 
kolayca saptanabileceği tüm bilgiler girmektedir. Avrupa 
ve Avustralya gibi ülkelerde de var olan yasalar HIPAA 
yasasının pek çok hükmünü benimsemiştir. 

Sonuç olarak tüm kaynaklarda belirtilen ortak düşünce 
patoloji materyalinden elde edilen bilginin kontrolunu 
hastaya vermekte ve bu yolla hastanın hekim seçme hakkını 
korumaktadır. Ülkemizde yapılacak yasal girişimlerde 
dokunun mülkiyeti ile dokudan elde edilecek bilgilerin 
mülkiyetinin farklı kabul edilmesi kanımızca en uygun 
çözüm olacaktır.

DOKULARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN SAĞLIK 
HİZMETİ AMAÇLI KULLANIMI

Dokulardan elde edilen bilgiler çoğunlukla hastanın 
diğer klinik ve demografik bilgileri ile birlikte karşımıza 
çıkmaktadır. Hastalara onamları doğrultusunda yapılan 
invaziv girişimler sonucu elde edilen dokuların sağlık 
hizmetinde kullanımları ayrıca bir onama tabi değildir. 
Gerek ABD’de geçerli olan HIPAA yasası gerekse Avrupa 
ülkelerinde kabul edilen insan dokularının kullanımını 
düzenleyen yasalar dokuların sağlık hizmeti amaçlı 
kullanımında onama gereksinim göstermezler. Aynı yasalar 
bu dokuların ve elde edilen bilgilerin sağlık hizmeti amacı 
ile hastanın izni dahilinde uygun olan her sağlık personeli 
ile paylaşılmasını öngörmektedir. Ayrıca HIPAA yasası 
kapsamında ABD Sağlık Bakanlığınca oluşturulan yönerge 
gereği hastaya ait olan ve güvence altına alınması gerekli 
sağlık bilgisi (protected health information) ancak hastanın 
kendisine, yasayla sınırlı tedavi edici ve hizmet bedelini 
talep eden tüzel kişilere ve yasaya uygun olarak izin sahibi 
kişilere verilebilir (9). HIPAA yasası güvence altına alınması 
gerekli bilginin paylaşımı konusunda gerek olağan gerekse 
ayrıcalıklı durumları ayrıntılı olarak belirlemiştir (1). Bu 
yasa ve eklerinden çıkarılan sonuç, bu bilgilere ulaşmak 
için hasta ve hastanın tanı ve tedavisinden sorumlu kişiler 
dışında onamın gerekli olduğudur. HIPAA yasasında yer 
alan diğer kararlar tıbbi tanı ve tedavide oluşacak önemli 
ayrıcalıkları içerir.

PATOLOJİ MATERYALİNİN SAĞLIK EĞİTİMİ ve 
ARAŞTIRMASI AMAÇLI KULLANIMI

Patoloji materyalinin saklanması ve yasalarla belirlenen 
süreler sonunda tıbbi atık olarak imha edilmesi patoloji 
bölümlerinin ve dolayısı ile hastanelerin sorumluluğu 
altındadır. Bu saklama süresi içinde tıp eğitimi ve 
araştırmalarında bu dokular kritik önem taşır. Tıp 
alanında sayısız gelişim ve buluşlar bu dokularla yapılan 
araştırmalarla mümkün olmuştur. Ayrıca bu dokuların 
hekim ve sağlık personeli eğitimindeki rolü çok önemlidir. 
Bu nedenle patoloji bölümleri ve hastaneler, sağlık hizmeti 
amacı ile kullanımları tamamlanan dokuların araştırma 
amacıyla kullanımını da düzenlemek durumundadır. Bazı 
ülkelerde patoloji materyalinin eğitim ve araştırma amaçlı 
kullanımını düzenleyen yasalar bulunmaktadır. Örneğin 
yukarıda bahsedilen ve Birleşik Krallık içinde geçerli olan 
HTA bu yasalara bir örnektir. 2004 yılında yürürlüğe giren 
bu yasa, 2001 yılında yine aynı ülkede ‘Medical Research 
Council’ tarafından yayınlanan etik ve işlevsel prensipleri 
içeren kılavuzun yerini almıştır. ABD’de ise dokuların 
araştırma için kullanımı kısmen HIPAA yasası ile, kısmen 
de bu konuda emsal oluşturan dava kararları doğrultusunda 
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düzenlenmiştir. ‘Moore v. UC Regents’ adı ile bilinen 
dava ve yüksek mahkemenin ilgili kararları bu konuda en 
önemli emsali oluşturmaktadır. Bu dava konusu hastadan 
alınan bir organın araştırma amacı ile kullanılması ve hasta 
dokularından hücre kültürü üretilerek ticari patentinin 
alınmış olmasıdır. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi hastanın 
üretilen hücre kültürü ve alınan patentler üzerindeki 
mülkiyet iddiasını reddetmiştir. Yüksek mahkeme, insan 
dokusu bağlamında mülkiyet haklarını düzenleyen tüzük 
veya emsal eksikliğini, doku imhasının nasıl olacağının 
belirsizliğini ve dokunun işlenmesi sonucu oluşan ürünün 
artık hasta özelliğinde olmadığını ve farklı bir ürün (insan 
yaratıcılığının ürünü) olduğunu belirtmiştir.  

HIPAA yasasının birçok bölümü hasta bilgilerinin araştırma 
amaçlı kullanımını düzenleyici niteliktedir. Bu kurallar 
doğrultusunda araştırmada sağlık bilgilerini gizli tutmayı 
hedefleyen ve araştırma ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren 
onam formları gerekmektedir. Onam formlarının gerekli 
yasal koşullara uygun olması, bilginin nasıl ve kimlerce 
kullanılacağını açıkça belirlemesi ve hasta tarafından 
imzalanması gerekmektedir. HIPAA’nın yürürlüğe girmesi 
sonrasında gerekli bürokratik işlemlerin tıbbi araştırmaların 
maliyetini ve kalitesini olumsuz etkilediği bazı çalışmalarda 
saptanmıştır. Örneğin, Michigan Üniversitesinde kalp 
krizinden sonra takip edilen hastalarla ilgili çalışmada hasta 
takip anketlerine verilen yanıtlar HIPAA gizlilik kuralının 
uygulanması nedeniyle %96’dan %34’e düşüş göstermiştir 
(10). Bu çalışmayı yürüten araştırmacılar gizliliğin önemini 
kabul etmiş, ancak bu kuralların tıbbi araştırma ve buluşları 
zorlaştırmaması gerektiğini belirtmiştir. Collage of 
American Pathologist (CAP) insan dokusunun araştırma, 
eğitim ve kalite kontrolünde kullanılması konusunda bir dizi 
önerilerde bulunmuştur (11). Bu öneriler gizlilik prensibi ve 
araştırma gerekliliğini pratik yaşamda dengeleme amacını 
gütmektedir.

Hastalardan sağlık hizmeti nedeniyle alınan dokuların yine 
bu amaçla kullanımı hastanın iznine bağlı olmamasına 
rağmen bu dokuların ticari amaçlı kullanımı yeni sorunlar 
getirmektedir. Amerikan Tabibler Birliği (AMA) “İnsan 
dokusunun ticari kullanımı” adı altında yayınladığı 
belgede aşağıdaki etik ilkeleri benimsemiştir: 1. Biyolojik 
materyallerden kar amaçlı geliştirilen ürünlerde potansiyel 
ticari uygulamalar hastaya bildirilmelidir; 2. İnsan 
doku ve ürünleri materyalin sağlandığı hastanın onamı 
olmadan ticari amaçla kullanılmamalıdır; 3. İnsan doku 
ve ürünlerinin ticari kullanımı ve karları yasal sözleşmeler 
uyarınca hasta ile paylaşılabilir; 4. Hastalara hekimler 
tarafından sunulan tanı ve tedavi seçenekleri güncel 
hizmet standartlarına uygun olmalı, hasta tedavisi sadece 

ticari amaçlı girişimler nedeniyle değiştirilmemelidir (12). 
Yukarıda söz edilen Moore v. UC Regents davasında da 
hastadan alınarak işlenen dokular önemli ticari kazanç 
oluşturmuştur. Bu davada yüksek mahkeme, hasta 
dokusunun kar amaçlı kullanımında hastanın bir kazanç 
talep etme hakkına sahip olmadığına karar vermiştir. 
Yüksek mahkeme elde edilen hücrelerin herhangi bir amaç 
için hastanın mülkü olarak kabul edilemeyeceğini de açıkça 
belirtmiştir. Bu dava bugüne kadar hastanın dokusu üzerine 
yapılan araştırmalardan kimin kazanç sağlayabileceği ile 
ilgili kararların verildiği tek emsaldir.

 Araştırmalar sırasında ya da sonunda ortaya çıkabilecek 
olan bu tür çelişkilerin engellenmesi için birçok kuruluş 
belirli prensipler önermektedir. Örneğin Mohapatra ve 
ark. patologların bu tür sıkıntılı durumlara düşmesini 
engellemek amacıyla bir dizi öneride bulunmuşlardır. 
Bu yazarlara göre; 1) Hastalar araştırmaya katılacaksa 
riskler ve yararlar açısından bilgilendirilmelidir; 2) 
Hastaya araştırmaya izin verdiğinin onamının bir kopyası 
verilmelidir; 3) Hastalar araştırmanın herhangi bir ticari 
amacı olup olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir; 
4) Laboratuvarlarda halihazırda bulunan dokuların 
kullanımında onam imkanı yok ise araştırmalarda anonim 
olarak kullanılmaları sağlanmalıdır (2).

Diğer bir çok çalışmada, tanı veya tedavi sonrasında 
arta kalan patolojik materyalde araştırma yapılabilmesi 
gerektiği ve hastanın özel izni gerekmeksizin kurumsal 
etik ve bilimsel onayların alınması ile araştırma yapılması 
gerektiği de vurgulanmıştır. Ayrıca tüm ameliyat ve invaziv 
girişimler için kullanılan onam formları hastadan alınacak 
dokuların araştırma amaçlı kullanılıp kullanılamayacağını 
belgelemelidir. Hastalar bilgilendirilmeli ve isterlerse 
reddetme hakkına sahip oldukları anlatılmalıdır (13). 
Onam elde etmenin pratik ya da olası olmadığı durumlarda 
ise kurumun etik kurulunun onayı yeterli olmalıdır (13).

ÜLKEMİZDE PATOLOJİ MATERYALİNİN 
KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMASI 

GEREKENLER

Kuşkusuz ki ülkemizde de diğer ülkeler gibi dokuların mül-
kiyetini ve patoloji materyalinin kullanımını düzenleyen 
yasalara gereksinim vardır. Bu yasaların amacı gerek sağlık 
hizmetinin kesintisiz ve modern standartlara uygun gerçek-
leşmesi, gerekse sağlık eğitim ve araştırmalarında dünyada 
örnek oluşturacak bir düzenlemenin sağlanması olmalıdır. 
Mülkiyet konusundaki belirsizlikten doğan sorunların gi-
derilmesi yanında bilimsel gelişime ve buluşlara açık bir or-
tam yaratılması da kritik önem taşımaktadır. Yeni yasaların 
amacı insan organları ve dokularının kullanımı, depolan-
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ması ve gerektiği gibi yokedilmesinin koşullarını belirlemek 
olmalıdır (13). Gelecekte oluşturulacak yasalarla, hastaların 
hakları, halk sağlığı ve tıp eğitimi gibi daha geniş toplum 
çıkarları ve kritik önem taşıyan bilimsel araştırmalar kabul 
edilebilir bir denge içerisinde tutulmalıdır.

Özet olarak ülkemizde kabul edilecek yasalarda öngörülen 
temel prensipleri aşağıdaki biçimde özetlemek olasıdır:

1. Patoloji bölümlerinde hastadan alındıktan sonra üretilen 
ve parafine gömülü dokular ile özel boyalı lamlar söz 
konusu sağlık biriminin ve bu sağlık biriminin bağlı 
olduğu tüzel kişiliğin mülkiyetinde olmalıdır.

2. Yukarıda bahsedilen dokular ve bu dokulardan üretilen 
materyalden elde edilen ya da edilebilecek bilgiler 
hastaya veya hastanın yasal temsilcisine ait olmalıdır.

a. Bu dokulara ait bilgiler veya bu dokularla elde 
edilen tanı ve prognoza yönelik bilgilerin gizlilik 
güvencesinden patoloji bölümleri sorumlu olmalıdır.

b. Bu dokulara ait bilgilerin sağlık hizmeti dışında 
kullanımı hastanın onamına bağlı olmalıdır.

c. Hastadan onam almanın olası ya da uygun olmadığı 
koşullarda etik kurullar onam yetkisine sahip 
olmalıdır.

3. Bu dokulardan elde edilen veya edilebilecek bilgiler 
hastanın tanı, tedavi ve bakımı ile sorumlu her türlü 
sağlık kurumu ve personeli ile hasta onamı olmaksız 
paylaşılmak durumunda olmalıdır.

a. Hastanın bakımı amacıyla kullanılacak bilgiler 
sadece hastanın bakımından sorumlu kişilere 
verilebilmelidir.

b. Hastanın bakımından sorumlu olmayan kişilerin 
hizmet amacı ile bu bilgilere ulaşımı ancak hasta veya 
hastanın yasal temsilcisinin onamına bağlı olmalıdır.

c. Hasta bakımı için gerekli koşullar dışında 
hasta bilgilerinin paylaşımı hastanın veya yasal 
temsilcisinin onamına bağlı olmalıdır.

4. Patoloji materyalinin eğitim ve araştırma için kullanı-
mının sorumluluğu o sağlık kurumu idaresine ait olma-
lıdır. Bu sorumluluk ve görev hastane idaresinin görev-
lendirdiği ya da belirlediği etik kurullarca yürütülmeli-
dir. 

a. Etik kurullar ancak pratik olarak olası durumlarda 
ya da prospektif çalışmalarda hastadan onam almayı 
ön görebilmelidirler.

b. Ameliyat ya da invaziv girişimler öncesinde hastadan 
alınacak genel onamlar patoloji materyalinin 
eğitim ve araştırma amaçlı kullanımları için yeterli 
olmalıdır.

c. Etik kurulların onam verme işleyişi ve bu işleyişin 
düzenlenmesi ulusal standart ve normlara bağlı 
olmalıdır. Etik kurulların işleyişleri ve uymak 
durumunda oldukları ilkeler ulusal bağlamda 
belirlenmelidir.

d. Patoloji materyalinin eğitim ve araştırma amaçlı 
kullanımı o hastanede çalışan hekim ya da personelin 
iznine bağlı olmamalıdır.

e. Patoloji materyalinin ticari amaçlı kullanımları 
hastane yönetimi ya da bağlı oldukları tüzel kişilerin 
sorumluluğunda olmalıdır. Bu dokulardan elde 
edilecek ekonomik gelirin hasta ile paylaşılabilmesine 
olanak veren koşullar düzenlenmelidir. 
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