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1. AMAÇ 

REVİZYON DURUMU 

 
Revizyon  No: 01 

 
Revizyon Tarihi:01.01.2022 

AÇIKLAMA 
SKS6.1’e göre Gözden geçirildi. 
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 Hastadan alınan patolojik numunenin doğru bir şekilde saklanması, hazırlanması ve Patoloji 

Laboratuvarına gönderilmesinde bir yöntem belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Hastadan alınan patolojik numunenin doğru bir şekilde saklanması, hazırlanması ve Patoloji 

Laboratuvarına gönderilme sürecini kapsar 

3. TANIMLAR 

4. KISALTMALAR 

5. SORUMLULAR  

Cerrahi branş hekimleri, ameliyathane hemşireleri, sağlık memurları, ebeler, acil tıp 

teknisyenleri, patolog, patoloji teknisyeni, laboratuar çalışanları ve yardımcı personeli kapsar 

6. FAALİYET AKIŞI 

6.1. Sirküle hemşirenin yapması gereken işlemler: 

 Uygun büyüklükteki patoloji kabını hazırlanır. 

 Hasta bilgilerini içeren etiketi(barkodu) kabın üzerine yapıştırılır. 

 Hasta Adı –Soyadı , Doğum Tarihi, Cinsiyet ,Alınış Tarihi, örneğin nereden alındığını / 

bölge ve alınma şekli “Patoloji Etiketi” üzerine yazılır  ve patoloji kabının üstüne yapıştırılır. 

 Patoloji İstem Formu’nun hasta bilgilerini içeren bölümünü  eksiksiz olarak doldurulur. 

  Ameliyat bitiminde açıklama bölümünü hekim tarafından doldurulur ve imzalanır. 

  Sirküle hemşire Patoloji kabının kapağını açarak scrub hemşireye uzatır.  

 Ameliyathane hemşiresi alınan örneği kabın içine koyduktan sonra, %10 Formol ilave 

ediniz ve kapağı sıkıca kapatılır. 

 Scrup hemşire iki nüshalı patoloji numune formuna kayıt eder.Birinci nüshasını patoloji 

materyali ile birlikte teslim edilmesi için patoloji dolabına bırakır.İkinci nüshasını 

ameliyathane patoloji klasöründe arşivler. 

 Sorumlu personel kayıt defteri,patoloji formu ve pataloji materyali ile birlikte ,radyoloji 

birimindeki personele kayıt defteriyle imza karşılığı teslim edilir, saat 16:00 kadar toplanan 

pataloji materyalleri dış merkezdeki patoloji laboratuarına gönderilir. 

 

6.2. Scrub hemşirenin yapması gereken işlemler: 
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 Cerrahın verdiği doku örneğini ıslak bir gazlı bez içine alır ve masasında bulunan patoloji 

kabına koyar. 

 Ameliyat masasında emniyetli bir yerde saklanır.. 

 Örnek parçanın hangi bölgeden alındığını sorulur ve sirküle hemşirenin doğru kayıt 

tutması sağlanır. 

 Birden çok örnek alınmış ise birbirine karıştırılmaz, alınış sırasına göre numaralandırılır. 

 Ameliyat bitiminde doku örneğini, sirküle hemşirenin hazırladığı kap/kaplara alındığı 

bölgeyi ve adını söyleyerek yerleştirilir. 

 Sitoloji örneği alınmış ise üzerine kesinlikle formol veya başka solüsyon ilave edilmez 

vakit kaybetmeden bodrum kat sekreterliğine  gönderilir. 

7. İLGİLİ DOKÜMANALAR 

     Patoloji İstem Formu 

     Patoloji etiketi 


