
PATOLOJİ KONSÜLTASYON YÖNERGESİ (Taslak – 8 Aralık 2007 )
 BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Konular

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, patolojideki konsültasyon uygulamalarında uyulması gereken kuralları
ve ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge; patologların konsültasyon konusunda kendi aralarında, diğer hekimlerle (klinisyenler)
ya da hasta ve yakınlarıyla olan ilişkilerinde uymaları gereken kuralları ve ilkeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge; Patoloji Dernekleri Federasyonu etik yönergesinin ekidir. Patoloji Dernekleri Federasyonu önerileri
doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen deyimlerden;
a) “Patolojik materyal” hazır boyalı ya da boyasız her türlü preparat, doku ya da hücre bloğu yanı sıra
  dondurulmuş ya da daha önceden üzerinde örnekleme yapılmış tespitli dokuları,
b) “Konsültasyon” gereksinim durumunda patolojik materyalin bir başka patoloji uzmanınca
  değerlendirilmesini tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM - İşleyiş

Madde 5- Konsültasyon aşağıdaki durumlarda istenebilir:
 a) Patoloğun tanıya ulaşmada zorlanması
 b) Aynı ve farklı kurum ile kuruluşlar içinde patologlar arasında görüş ayrılığı yaşanması
 c) Hastanın ya da yasal temsilcisinin ikinci bir patoloğun görüşünü istemesi
 d) Klinisyenin ikinci bir patoloğun görüşünü istemesi
 e) Hastanın sağaltım ve izleminin bütünüyle başka bir kurumda sürdürülmesine karar verilmesi

Madde 6- Patolojik materyalin konsültasyonunda hızlı ve sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi için konsültasyon, tercihan iki patolog
arasında yapılmalıdır. Bu durumda; patolojik materyal gönderilmeden önce olanak varsa konsültan patoIog ile görüşülerek
konsültasyonu kabul edip edemeyeceği, konsültasyonun gerekçesi ve hangi sürede sonuçlanabileceği yanı sıra
ücretlendirme konusunda anlaşma sağlanmalıdır.

Madde 7- Konsültasyon için gönderilen patolojik materyale eksiksiz bir biçimde doldurulmuş Patoloji Konsültasyon
Formunun (EK-2a) eklenmesi zorunludur. Bu formda konsültasyon isteyen hekim ya da kişinin, hastanın kimlik bilgileri ve
konsültasyonun gerekçesi bölümünü; materyali veren patoloğun da materyalin niteliği ve geri istenip istenmediğine ilişkin
bölümü doldurması gereklidir.

Madde 8- Konsültasyon amaçlı gönderilen patolojik materyale aşağıdaki belge ya da materyal mutlaka eklenmelidir.
  a) Önceki patoloji raporu ya da raporlarının (önceden iki ya da daha çok patoloğun değerlendirmiş
    olması ya da olguya ait birden fazla materyalin incelenmiş olması durumunda) birer örneği
  b) Tüm klinik ve laboratuvar bilgileri, varsa tanı için yararlı olabilecek belgeler (radyolojik filmler ya da
    raporları, laboratuvar sonuçları, vb.)

Madde 9- Patolojik materyal, Hematoksilen-Eozin boyalı preparatların tanı için yeterli olduğu durumlarda lezyonun



karakteristik özelliklerini yansıttığı denetlenmiş bir adet boyalı ve yeterli sayıda boyasız yeni kesitlerden oluşabilir. Bu
kesitlerin, konsültan patoloğun kurumunda arşivlenmesine olanak tanınmalı, geri istenmemelidir.

Madde 10- Sitolojik materyallerde, lezyonun tek preparatta sınırlı olduğu ya da yeni kesitlerde izlenmemesi nedeniyle
eşdeğerinin bulunmadığı durumlarda patolojik materyal, ilk değerlendirmeyi yapan merkeze geri gönderilmeli ve bu durum
patoloji raporunda belirtilmelidir. Böylesi durumlarda arşiv bütünlüğünün korunması için dijital ortamdan yararlanılabilir.Ancak
hastanın sağaltım ve izlem göreceği yeni sağlık kurumuna bütünüyle aktarılması durumunda patolojik materyalin,
konsültasyonu yapan kurumda kalması uygun olur. Orijinal patoloji raporuna konsültan patoloğun adı ve kurumu yanı sıra
arşivde patolojik materyalin kalmadığı işlenmelidir.

Madde 11- Materyal üzerinde ek incelemelerin yapılması gerektiğinde varsa olguya ait histokimyasal ve
immunohistokimyasal yöntemlerle boyanmış preparatlar ya da parafin bloklar da konsültan patoloğa gönderilmelidir. İşlem
sonrasında patolojik materyalin geri verilmesinin istenmesi durumunda konsültan patolog lezyonun karakteristik özelliklerini
taşıyan kendi elde ettiği Hematoksilen-Eozin boyalı yeni kesitleri ve özel yöntemlerle boyalı preparatları arşivleme hakkına
sahiptir.

Madde 12- Patolojik materyalin gönderilme işlemi sırasında zarar görmemesi için önlemler alınmalıdır.

Madde 13- Konsültasyonun sonucu olabildiğince en kısa veya daha önceden üzerinde anlaşma sağlanmış
olan süre içinde konsültasyon isteyen patolog ya da kişiye iletilmeli, eğer bu süre aşılacaksa durum konusunda isteği yapan
taraf bilgilendirilmelidir.

Madde 14- Konsültan patolog değerlendirme sonucu hazırladığı patoloji raporunun bir örneğini ve doldurulmuş Patoloji
Konsültasyon Formunu, istemi ya da ilk değerlendirmeyi yapan patoloğa iletmelidir. Bu belgeler her iki kurumun ilgili patoloji
raporuna eklenir.

Madde 15- Patologlar arasında, formal konsültasyon koşullarının sağlanamaması durumunda danışılan patoloğun kişisel
görüşü yardım amaçlı kabul edilmeli, izni alınmadan adı raporda belirtilmemelidir. Danışma amaçlı gönderilen patolojik
materyal hastaya karşı sorumluluk gereği geri verilmeli ya da kişisel arşivde saklanmalıdır.

Madde 16- Patolojik materyalin öncelikle hasta adına saklandığı unutulmamalı, konsültasyon amacıyla istendiğinde lezyonun
bulunduğu ya da onu en iyi biçimde temsil eden kesit/parafin blok herhangi bir engellemede ya da sınırlamada bulunulmadan
yukarıda belirtilen kurallar ışığında verilmelidir.

Madde 17- Tüm konsültasyon süreci boyunca, diğer patoloji uygulamalarında olduğu gibi hasta kimlik bilgilerinin gizliliğine
özen gösterilmelidir. Ayrıca; bireysel ya da kurumsal boyutta ticari, parasal ve benzeri konuların patoloji laboratuvarında
gerçekleştirilen işi ya da patoloji raporunun herhangi bir niteliğini etkilemesine izin verilmemelidir.

Madde 18- Konsültasyona konu olan olgunun bir seriye alınarak ya da tek olgu biçiminde yayımlanması düşünüldüğünde
yayına konu olan tanıyı koyan ilk patoloğun yayın hakkı korunmalıdır. Yürürlülük

Madde 19- Bu yönerge Patoloji Dernekleri Federasyonu etik yönergesinin tamamlayıcı bir parçası olarak yönergenin Genel
Kurul tarafından kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20- Bu yönerge Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu adına Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı
yürütür.


