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BİRİM
: Hastane Müdürü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı Sağlık Teknisyeni
AMİR VE ÜST AMİRLER
: Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE
: SHMYO mezunu olmak
GÖREV DEVRİ
: Diğer Sağlık Teknisyenleri
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin
aksamadan yürümesi.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
- Metabolik hastalık şüphesiyle hastalardan alınan kan, idrar, gaita örneklerini laboratuvarda
toplar. Bu örneklerden yapılacak testleri belirlenerek gruplara ayırır.
- İdrarda (Obermayer, Nitrosonaphal, 2,4 Dinitrophenyl hidrozine, ferrichloride, cyanide
nitroprusside, silver nitroprusside, metil malonic asit) testlerini yapar ve kağıt kromatografiye
damlatılacak miktarın belirlenmesi için idrarda kreatin miktarını belirler.
- İdrar örnekleri, belirlenen miktara göre Whatman 3 kağıdına damlatılarak, solvende
yürütülmesi, kağıdın solvenden çıkarılarak, kurutup boyanın hazırlanarak boyanması işlemlerini
yapar. Sonuçların öğretim üyesi tarafından değerlendirilip yazılması ve hastalara sonuçların
verilmesini sağlar.
- İdrarda ve gaitada redüktan madde yapılması, buna göre belirlenen miktarın Whatman 4
kromatografi kağıdına damlatılması, yürütme solveninde yürütülmesi, çıkarılıp kurutulması,
sonucun öğretim üyesi tarafından değerlendirildikten sonra hastaya sonucun verilmesini sağlar.
- Guthrie testi için alınan topuk kanlarının kayıtlarını geçirir. Gerekli besiyerleri ve bacillus
subtilus bakterisi hazırlar. Kan örneklerini de steril ederek ekilir, 370 C’ de 16 saat bekleterek
üremelerini sağlar. Sonuçları verir.
- Yapılan bu test ve kromatografilerin çözeltilerini hazırlar.
- Sorumluluğundaki birimde mevcut olan cihazların son durumlarını (yeni alım ve hek’ e ayrılan)
kalibrasyon laboratuvarına bildirerek cihaz listesinin güncelliğini sağlar.
- Kalibrasyon tarihi gelip kalibrasyon laboratuvarından istenen cihazları takip ederek kalibrasyon
laboratuvarına gönderir.
- Kalibrasyon işlemi biten cihazların sertifika, etiket, rapor vb. gibi dökümanlarını kontrol ederek
gerekli önlemleri alır.
- Cihazların ölçümünden şüphe duyduğunda kalibrasyon laboratuvarına göndererek kontrolünü
sağlar.
- Servislerinde bulunan arızalı cihazların arızaları giderildikten sonra kalibrasyon tarihi gelmese
bile kalibrasyon işleminin yaptırılmasını sağlar.
- Kalibrasyon işlemi ile ilgili olan cihaz listesi, rapor, sertifika ve etiketlerden geçerliliğini yitiren
dökümanları kalibrasyon laboratuvarına gönderir.
- Kalibrasyon işlemi ile ilgili dökümanların takibini ve arşivlenmesini sağlar. İlgili dökümanların
tahribatı veya kaybolması durumunda kalibrasyon laboratuvarını bilgilendirerek aksaklıkların
giderilmesini sağlar.
- Kalite sistemi ile ilgili aldığı eğitimler ışığında ekibindeki personeli bilgilendirerek hizmetin
devamlılığını sağlar.
- Karşılaştığı uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hükümlerine göre
işlem yapar.
- Çalışmalarını kuruluşun kalite politikası ve bölümüyle ilgili hedefleri doğrultusunda yürütür.
- Prosedür, Talimat.... gibi kalite dokümanlarında kendisi için belirtilen görevleri yerine getirir.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerini Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
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