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1.BİRİM:Teknik Hizmetler

2. GÖREV ADI: Medikal Gaz Atölye Sorumlusu

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Teknik Hizmetler Sorumlusu, Hastane Md. Yrd. , Hastane

Müdürü, BaşhekimYardımcısı, Başhekim

4.YATAY İLİŞKİLER: Biyomedikal, Mekanik, Elektrik ve Klima – Otomasyon ve Pnömatik

Atölyesi

5. GÖREV DEVRİ:Teknik Hizmetler Sorumlusu

6.GÖREV AMACI:Medikal GazSisteminin 24 saat faal tutulması

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

1. Mesai başlangıcında Teknik Hizmetler Sorumlusu tarafından verilen işleri koordine etmek

2. Verilen arızaları aciliyet sırasına göre gidermek , arıza formuna kaydedip onaylamak ,
onaylatmak ve dosya altına almak
3. Malzeme ihtiyaçlarını Teknik Hizmetler Sorumlusuna bildirerek alınmasını sağlamak
4. Oksijen tankının kontrolünü yapmak ( Gaz basınç ayarı , dolum işlemleri takibi )

5. Sistem odasındaki medikal hava kompresörlerinin kontrolünü yapmak , arızalarını firmaya
bildirmek
6. Sistem odasındaki vakum pompalarının kontrolünü yapmak, arızalarını firmaya bildirmek
7. Sistem odasındaki hava kurutucuların kontrolünü yapmak, arızalarını firmaya bildirmek
8. Tadilatlardan dolayı istenen yeni hastabaşıünitesi, gaz prizlerinin yapımını organize etmek
9. Gün içerisinde oluşan arızalara anında müdahale etmek
10. Servis, yoğun bakım ve ameliyathanelerde bulunan oksijen, vakum , azotprotoksit , kuru
hava ve atık gaz sistemi prizlerini kontrol etmek , arızalarını gidermek
11. Servis, yoğun bakım ve ameliyathanelere ihtiyaçları halinde oksijen, karbondioksit ,
azotprotoksit vb. tüplerin flowmetre başlıklarını takarak vermek
12. Kompresör, vakum ve hava kurutucuların periyodik bakımlarını takip etmek, bakım
formlarının tutulmasını sağlamak ve formları dosyalamak
13. Malzeme ihtiyaçlarını Teknik Birim Sorumlusu’na iletmek
14. Yapılan işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve yasal
mevzuatlara uymak
15. Görev ve meslekleri ile ilgili olarak birim sorumluları ile koordineli çalışarak verilecek işleri
yapmak
16. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

8.YETKİLER:Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.


