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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Patoloji Laboratuvarı İntraoperatif konsültasyon sürecine ilişkin
yöntemleri belirlemektir.
2. KAPSAM: Patoloji laboratuvarı İntraoperatif konsültasyon sürecine yönelik tüm işlemleri kapsar.
3. KISALTMALAR:4. TANIMLAR:5. SORUMLULAR:
• Patoloji Laboratuvarı Anabilim Dalı Başkanı
• Patoloji Laboratuvarı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
• Laboratuvarda görev yapan tüm personel
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1.KABUL VE RED KRİTERLERİ
- İntraoperatif konsültasyon hedefe yönelik olmalıdır.
- Cerrahinin şeklini değiştirmelidir.
- Bu durumlar dışında, erken tanı almak için ya da diğer nedenlerle intraoperatif konsültasyon
istenmemelidir. Çünkü bu durum daha sonraki patolojik değerlendirme sürecini olumsuz yönde
etkileyebilir ve tanı güçlüğü yaratabilir.
• Örnekler taze olmalıdır. Materyal kesinlikle tespit solüsyonuna konmamalıdır.
• Sert yapılar olmamalıdır.
• Meme lezyonlarında ayırt edilebilir kitle lezyonu olmayan eksizyonlarda intraoperatif
mikroskopik inceleme yapılması önerilmez.
• Tümörle ilgili prognostik parametrelerin ortaya konması hastanın postoperatif tedavisinin
belirlenmesinde çok önemlidir. Dolayısıyla bu parametrelerin saptanmasını kısıtlayan durumlarda
(1 cm’den küçük boyutlu meme lezyonlarında parafin incelemeye yeterli miktarda doku
kalmaması gibi) frozen kesit için mikroskopik inceleme önerilmez.
• Frozen materyalinde cerrahi sınır çalışılabilmesi için diğer biyopsi materyallerinde olduğu gibi
uygun işaretleme yapılmış olması gereklidir. Bazen meme biyopsilerinde cerrahi sınır yağ doku
içerdiğinde uygun kesit alınamadığından cerrahi sınır değerlendirmesi yapılamayabilir.
6.2.DONDURMA, KESME VE BOYAMA, SONUCUN BİLDİRİLMESİ, SONUÇ VERME
SÜRELERİ,
DÜZELTİCİ
VE
ÖNLEYİCİ
FAALİYETLER,
İNTRAOPERATİF
KONSÜLTASYON KESİTLERİNİN SAKLANMASI
• İntraoperatif konsültasyon için gönderilen materyaller ilgili uzman hekim ve araştırma görevlisi
tarafından makroskopik olarak değerlendirilir. Uygun örneklemeler yapılır. Örnekler metal blok
üzerine yerleştirilerek üzerine cryomatriks dökülür ve frozen cihazında dondurulur. Dokunun
dondurulma sıcaklığı en az -20 C olmalıdır. Dokunun özelliğine göre 5-10 mikrometre kalınlıka
kesitler alınarak lam üzerine yerleştirilir ve H&E ile boyanır.
• H&E boyama işlemi: Lamlar hızlıca alkol ve sudan geçirilir. Hematoksilende 1 dk. bekletilir.
Suda yıkandıktan sonra amonyaklı su ve asit-alkolden geçirilerek eozinde 10 saniye tutulur.
Ardından 3 alkol kabından ve 3 kesilen kabından hızlıca geçirilirek balsam ile kapatılır.
• Meme lezyonlarının intraoperatif incelemesinde standart tek bir yöntem yoktur. Dolayısı ile
frozen kesit, imprint, makroskopik gözlem gibi yöntemlerden biri veya birkaçının
kombinasyonunu içerecek şekilde, patoloğun deneyimi ve çalışma koşullarına göre belirlenir.
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İntraoperatif inceleme bazı kısıtlamaları olan bir yöntemdir. Cerrahi sınır incelemesinde
makroskopik bulgu esastır.
Süre inceleme için materyalin patoloji bölümüne teslim edilmesinde başlar ve sonucun
bildirilmesine kadar geçer.
İntraoperatif konsültasyonların %90’ında ilk 20 dakika içerisinde tanı verilir.
Sonuçlar ilgili kliniğe sözel ve yazılı olarak bildirilir ve daha sonra resmi patoloji raporu
hazırlanır.
Ayrıca intraoperatif konsültasyonlar, intraoperatif konsültasyon kayıt defterine düzenli olarak
kaydedilir. Bu defterde hastanın adı soyadı, dosya numarası, gönderen klinik ve ilgili doktor,
materyalin cinsi, gönderilme tarihi ve saati, sonuç verme saati, sonuç ve sonucun bildirildiği
hekim bilgileri yer alır.
Sonuç verme süreleri aylık olarak kontrol edilir ve süre uzunsa gerekli düzeltici ve önleyici
önlemler alınır (Patoloğa ulaşmak süre alıyor, kesit hazırlayan kişi yetersiz, sonucu bildirmekte
sorun var gibi)
İntraoperatif konsültasyon kesitleri olguya ait kalıcı kesitler hazırlandıktan sonra tanı aşamasında
kalıcı kesitlerle birlikte tekrar incelenir. Tanı konulduktan sonra preparat arşivinde olguya ait
kalıcı kesitler ile birlikte saklanır.
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