
Badanie patomorfologiczne tkanek

Diagnostyka histopatologiczna, czyli mikroskopowa ocena preparatów sporządzonych przez
techników patomorfologii z pobranego materiału tkankowego jest domeną lekarza specjalisty
patomorfologa. Tym nie mniej jest to tylko fragment działalności diagnostycznej tego specjalisty.
Ocena patomorfologiczna usuniętych tkanek zawiera w sobie szeroką ocenę proporcji zdrowych
tkanek w zakresie anatomii narządu lub jego fragmentu, miejsc zlokalizowanych w niej ognisk
choroby – postaci, rozległości, typu – w ocenie makroskopowej, wreszcie pobrania z
odpowiednich miejsc wycinków tkankowych do oceny mikroskopowej – badania
histopatologicznego.

  

Zamieszczenie powyższej kwestii wydaje się konieczne, gdyż często zdarza się rozmawiać z
pacjentką, która w skierowaniu od lekarza ma zalecenie wykonania weryfikacji
histopatologicznej. Nie jest natomiast poinformowana, co się za tymi słowami kryje. A istotą
tego zalecenia jest pobranie materiału tkankowego (np. wycinków celowanych, wyskrobin z
kanału szyjki macicy i/lub jamy trzonu macicy) w toku określonego zabiegu diagnostycznego
oraz dostarczenie go do zakładu patomorfologii celem wykonania preparatów i ich oceny.

  

W medycynie często rozpoznanie ostateczne stawia się na podstawie właśnie rozpoznania
histopatologicznego. Dlatego tak istotna jest dla nas współpraca z cenionym ośrodkiem
diagnostyki patomorfologicznej. Olbrzymie znaczenie ma również możliwość stałego kontaktu z
naszym znakomitym kolegą, warunkująca przedyskutowanie, trudnych nieraz, rozpoznań.

  

Czas oczekiwania na wynik badania histopatologicznego jest, jak na nasze realia, krótki i
wynosi 7 do 10 dni. W sytuacji trudnej, gdy z różnych względów życiowych potrzebny jest wynik
bardzo szybko, istniej możliwość otrzymania go po 4 dniach.

  

Od lat działa ustalony przez nas system przyspiesznego przekazu informacji pod postacią
przesłania mailem czy faxem do naszych gabinetów wyniku badania przez doktora, zanim
dojedzie oryginał. Mamy w ten sposób możliwość szybkiego skontaktowania się z pacjentką i
poinformowania jej o wyniku badania histopatologicznego. Czas oczekiwania na taki wynik to
często gra nerwów. Z szacunku dla pacjentki i w trosce o jej komfort psychiczny staramy się
przekazać tak ważną informację jak najprędzej.
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