GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
BAŞTEKNİSYENİ
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TAR.
SAYFA

KU.YD.273
15.05.2017
00
00
1/1

BİRİM
: Radyoloji Anabilim Dalı
GÖREV ADI
: Girişimsel Radyoloji Başteknisyeni
AMİR ve ÜST AMİRLER : Başhekim, Başmüdür, Sağlık Hizmetleri Müdürü
GÖREV DEVRİ
: Girişimsel Radyoloji Teknisyeni
GÖREV AMACI
: Girişimsel Radyoloji bölümünde kurumun belirlediği politika,
hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki
hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
EĞİTİM VE TECRÜBE : En az Önlisans mezunu
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
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Mevcut birimin doktor dışı idari işlerini yürütür
Bağlı bulunan birimleri her gün gezerek herhangi bir problem olup olmadığını kontrol
eder.
Mevcut birimlerin aylık çalışma programını hazırlar.
Mevcut birimlerin malzeme ihtiyaçlarını hastane eczanesinden temin eder.
Mevcut birimlerdeki her türlü araç ve cihazların bakımının yapılmasını sağlar.
Mevcut birimlerdeki teknik arızaların bakım ve onarım için gerekli idari girişimleri
yapar.
Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin izin, vardiya ve nöbet çizelgesini düzenler.
Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin ihtiyaç, şikayet ve beklentilerini giderir veya
idari girişimleri başlatır.
Birimlerdeki yetersiz cihazları, gerekli cihaz ve araçların sağlanması için üst
makamlara bilgi verir.
Birimlerdeki aylık ve üç aylık istatistikleri yapar. Sonucu istatistik birimine bildirir.
Birimlere alınan malzemelerin satın alımlarında, satın alma komisyonunda üst
makamların emri doğrultusunda görev alır.
Hasta onam formlarının takibini, arşivlenmesini, gereği halinde tekrar bulunmasını
takip eder.
Genel, iç ve dış depodaki malzemelerin stoklanmasını, sayı ve adetlerini, son
kullanma tarihlerini yardımcı personel üzerinden takip eder. İç depodaki malzemelerin
sayı ve çeşitliliğinin güncelliğini yardımcı personel üzerinden takip eder, eksikleri
yerine koydurur.
Girişimsel radyolojinin aylık ve yıllık girdi-çıktısını, istatistiklerini hazırlar ve
istendiği takdirde sunum yapar, dokumente eder.
Hasta memnuniyetinin sağlanmasını, hasta mahremiyetinin korunmasını yardımcı
personel üzerinden sağlar.
Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak
yürütür
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