
RUTİN PATOLOJİ UYGULAMALARINDA İŞLEYİŞ VE ETİK

A- Rutin Biopsi İşleyişi
Cerrahi patoloji tanı amaçlı biyopsi ve sitolojik incelemeler yanı sıra cerrahi girişimin

yeterlililiğini ve sonraki tedavi sürecinin belirlenmesinde rolü olan prognostik faktörlerin

ortaya konmasını kapsayan bir işlemler bütünüdür.

Patolojik değerlendirme ile ilgili tüm işlemler hastanın ilk başvurusunda klinisyen

tarafından alınan aydınlatılmış onam formunda kapsanmalıdır.

Bu onam formlarına “benden alınacak organ ya da doku örneklerinin;

tüm kimlik bilgilerim gizli  kalmak  koşuluyla, geriye  veya ileriye  dönük 

araştırma amacıyla ya da eğitim  için kullanılmasına ve  gerektiğinde

yayımlanmasına izin veriyorum”  gibi  bir  tümcenin eklenmesi 

Bazı  ameliyatlar  sırasında  (lipsuction, sünnet  vb)  ortaya  çıkan ve

tanısal  değer  taşımadığı  için kurumsal  olarak  atık  doku olarak  tanımlanmış 

materyel  dışında, hastadan alınan tüm  dokular  ve sitolojik inceleme değeri

olan vücut sıvıları patoloji laboratuvarına gönderilmelidir. 

Klinisyenin aldığı doku örnekleri bütünlüğü bozulmadan gönderilmeli,

kesit yapılmamalı, herhangi bir amaçla bir parçası kesilerek başka bir birime

gönderilmemelidir. İleri inceleme için örnek almak gerektiğinde  bu, patoloğun

makroskopik  değerlendirilmesi  sürecinde  ve  patolog  tarafından yapılmalıdır.

Materyalin kabulü sırasında materyal gönderme formu ve hastanın kimlik

bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulmuş olmasını ve doku örneklerinin konduğu

kapların üzerinde hasta adı ve alındığı organın belirtilmiş olması sağlanarak

herhangi bir karışıklığa karşı tüm önlemler alınmalıdır.

Örneklerin gönderilmesi  ve  saklanması  sürecinde  gerekli  önlemler

alınarak  materyal  olumsuz etkilerden korunmalıdır.

Makroskopik değerlendirme ve gerekli örneklerin alınmasından sonra

materyal kesin tanıya ulaşılıp rapor edilinceye dek korunmalıdır.

Tanı  için gerekli  olan örneklemeden arta  kalan materyal  kesin raporun

yazılmasından sonra  hasta kimlik bilgileri saklı tutulmak kaydıyla doku bankası

oluşturmak üzere korunabilir.



Doku takip, kesit  ve  boyama  işlemlerinin optimal  düzeyde  yapılması

 için gerekli  önlemler alınmalıdır.

Histolojik/sitolojik değerlendirme gerekli özen ve dikkatle yapılmalı ve

elde edilen verilerin uygun biçimde  raporlanarak  sağaltımı  sürdürecek  hekime

 ulaştırılmalıdır. Bu süreçte  gizlilik  ilkelerine özen gösterilmelidir. Bu konuda

patoloji bölümündeki tüm çalışanlar eğitilmeli ve bu kurala uyum sürekli

izlenmelidir. Elektronik ya da arşiv ortamında saklanan verilere erişim, hastaya

ait bilgilerin gizliliği, hastanın saygınlığı ve yararı ilkelerine uygun biçimde

sınırlandırılmalıdır.

Patolojik değerlendirme ve raporlama hızlı, doğru ve kapsamlı olmalı,

raporda sağaltım için ipucu oluşturabilecek tüm veriler yer almalıdır.

Raporun hazırlanmasında güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş

sınıflandırma ve terminoloji kullanılmalı, kullanılan ifadeler net, açık ve anlaşılır

olmalıdır.

Hasta yararı ön planda tutulmalı, kişisel ilgi, merak ya da araştırma

nedeniyle ek ileri incelemeler yapılarak tanı süreci uzatılmamalıdır.

Hastanın sağlık  güvencesi  ve  ödeme  gücünün tanıya  ulaşmak  için

zorunlu işlemlerin yapılmasına engel oluşturmaması sağlanmalıdır.

Var  olan materyal  ve  olanaklar  ile  kesin tanıya  gidilememiş  ise

durum  açık  yüreklilikle  ortaya konmalı, inceleme sürecinde elde edilen ek klinik

ve laboratuvar verileri sorgulanarak hastanın tanı ve sağaltım sürecine

olabildiğince katkı sağlanmalıdır.

Hasta materyali üzerinde bölüm içinde yapılması olanağı bulunmayan

ileri incelemeler gerektiğinde, hasta yararı gözönünde bulundurularak buna

olanak sağlanmalıdır.

Hastaya ait patolojik materyal (parafin blok, kesitler vb.) ve raporları; özel

laboratuvarlar da içinde olmak üzere tüm kurumlarda en az 10 yıl süre ile

güvenli bir ortamda saklanmalıdır.



Patologlar  tanı  ve  sağaltıma  yönelik  mültidisipliner  çalışma

toplantıları  ve  konseylere  katılmalı, tanısal  ve  prognostik  parametreler

konusunda  kaynakları  izleyerek  bilgilerini  güncellemeli, bulunduğu ekipte bir

bütün olarak sağlık hizmetinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

İvedi  bilgilendirme  durumlarında  (küretaj  materyalinde  olgun yağ

dokusu saptanması  v.b. bu durumları liste olarak Federasyon Çalışma Grupları

belirleyip yayımlayabilir) kesin patoloji raporu oluşturulması beklenmeden ilgili

klinisyene ulaşılarak durumun bildirilmesi gereklidir.

B  -  İntraoperatif  Konsültasyon  (Frozen). İntraoperatif  konsültasyon genellikle,

cerrahi  girişim  sürerken ve  devamı  için karar  verilmek  üzere  alınan doku örneği  ya

da  materyal  üzerinde  makroskopik  ve mikroskopik  değerlendirme  biçiminde

yapılmaktadır. Kimi  zaman da  ameliyathane  ortamında  ve  hasta üzerinde sadece

makroskopik değerlendirme ve görüş bildirme biçiminde de olabilmektedir.

İntraoperatif konsültasyon, olabildiğince hızlı gerçekleştirilmelidir. Doku
örneğinin ya da materyalin patoloji  laboratuvarına  ulaşmasından başlayarak  en
geç  15 dakika  içinde  sonuçlandırılmalıdır. Materyalin cerrahi  girişim yerinden
patoloji  laboratuvarına  ulaştırılması  klinisyenin sorumluluğundadır.

İntraoperatif konsültasyonun sonucu doğrudan görüşme ya da telefon yoluyla
cerrahi girişimi yapan ekipteki  hekimlerdan birine  bildirilmelidir. Ameliyathane
ortamı  gereği  ilgili  hekim  ile  telefonla doğrudan iletişim sağlanamamış ise
sonucun bildirildiği sağlık görevlisinin kimlik bilgileri alınmalı ve bu, iletilen sonuç ve
değerlendirmeyi yapan patolog da yer alacak biçimde yazılı ya da bilgisayar
ortamında kaydedilmelidir.

Frozen kesitlerin değerlendirilmesinden ve sonucun bildirilmesinden sonra arta
kalan dondurulmuş doku örnekleri kalıcı kesit elde edilmek üzere rutin takip
işlemine alınmalıdır.

Orijinal frozen kesitleri olgunun diğer tüm preparatlarıyla birlikte arşivlenmelidir.
İntraoperatif  konsültasyon istenmesinin olası  olduğu tüm  cerrahi  girişimlerde,
halen kliniklerde kulanılan Aydınlatılmış  Onam  Formlarında  ya  da  benzeri
adlarla  anılan formlarda

intraoperatif konsültasyon ile ilgili açıkça belirtilmiş ifadelerin yer alması
gereklidir.  Bu formlarda;



İlgili cerrahi girişim sırasında patologtan ameliyathane ortamında ve
hasta üzerinde sadece makroskopik değerlendirme biçiminde ya da çıkarılan
doku örneği ya da materyal üzerinde makroskopik  ve  mikroskopik 
değerlendirme  biçiminde  intraoperatif  konsültasyon istenebileceği ve
patoloğun yargısının (benign ya da malign; cerrahi sınır değerlendirilmesi v.b.)
genellikle  doğru ve  güvenilir  olduğu;  ancak  olguların küçük  bir  bölümünde,
makroskopik  ya  da  frozen kesit  değerlendirmesinde, bu yöntemlerin doğası
gereği yanılmalar yaşanabileceği,

Kalıcı  kesitlerin değerlendirilmesinden sonra  yanılma  olduğu
anlaşıldığında  ikinci  bir ameliyata gerek olabileceği ya da sağaltım biçiminin
değiştirilebileceği belirtilmelidir.
Girişimi  yapan hekimin intraoperatif  konsültasyonu, sadece  sonucun ameliyata

 yön vermesinin beklendiği durumlarda istemesi sağlanmalıdır.
Klinisyenin merakı  nedeniyle  ya  da  erken tanı  alma  amacıyla  intraoperatif

konsültasyon istemesi durumunda  patolog  frozen kesit  yapmak  ve
değerlendirmek  zorunda  değildir. Bilerek  ya  da bilmeyerek  böyle  bir  durumda
intraoperatif  konsültasyon yapılması  durumunda  değerlendirmenin olası
sonuçlarından patolog sorumlu tutulmamalıdır.

Diğer  tüm  patoloji  uygulamalarında  olduğu gibi, intraoperatif  konsültasyon
sürecinde  de  hasta kimlik bilgilerinin ve sonucun ilgili hekimler dışında saklı
kalmasına özen gösterilmelidir.


