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1. BİRİM: Tıbbi Mikrobiyoloji

2. GÖREV ADI:KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

laboratuvarıTıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim,AnaBilim Dalı başkanı, Laboratuvar sorumlu hekimi

4. YATAY İLİŞKİLER: Diğer Anabilim Dalı öğretim üyeleri

5. GÖREV DEVRİ: Hastanenin Mikrobiyoloji Laboratuvarındaçalışan diğer Tıbbi Mikrobiyoloji

uzmanları

6. GÖREV AMACI: Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm

faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile

ilgili işleri yapar.

7.1.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR: Tüm poliklinik ve servislerden çeşitli mikrobik

hastalıkların incelenmesi, kültür ve antibiyogram için gönderilen hastaların ve materyallerin

incelenmesini sağlamak. KBB, idrar, yara, BOS (Beyin Omirilik Sıvısı), kan, tüberküloz, vb. tüm

materyallerin ekimlerinin yapılmasını, etüve konularak bir gece bekletilmesini sağlamak.

7.2. Bir gün sonra, sabah “besi yerleri” tabir edilen yerlere ekim yapılan tüm materyalleri okumak;

daha sonra bakterilerin izole edilmesi ve tanımlanması için ileri tetkiklere gidilmesini sağlamak.

Gerekli görülenlere çeşitli boyalar uygulanmasını, üreyen bakteriler belirlendikten sonra rapor

kâğıtlarına dökülmesini sağlamak.

7.3. Belirlenen bakterilerin antibiyotiklere karşı testlerinin yapılmasını (antibiyogram) sağlamak.

Hangi bakteriye karşı hangi antibiyotiğin kullanılacağını saptamak ve rapor kâğıdına geçirmek.

Sonuçların servislere gönderilmesini sağlamak.

7.4. Servis ve polikliniklerden gelen talep üzerine, gelen materyallere göre insanlarda oluşabilecek

tüm parazitlerin tahlillerinin yapılmasını ve rapor haline getirilmesini sağlamak.

7.5. Dolaylı yoldan yapılan bakterilerin ve virüslerin tanımlanması için kan ve kan ürünleri ile ilgili

incelemelerin yapılmasını ve sonuçların rapor haline getirilmesini sağlamak.

7.6. Immünoflorescent mikroskopi laboratuvarında otoimmün antikorlar ve diğer parametrelerin

araştırılmasında rapor verici yetkiye sahip olmak.

7.7.PCR ve İmmünolojilaboratuvarında çalışılan parametrelerin sonuçlarının kliniklere

ulaştırılmasında rapor verici yetkiye sahip olmak.

7.8.Tüm sonuç raporlarınıotomasyon sisteminde kontrol ederek onaylamak ve ilgili bölümlere

gönderilmesini sağlamak.
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7.9. Sarılık, AIDS, toksoplazma, rubella, herpes, vb. hastalıkların tanımlanması için eliza yöntemi

ile tahlillerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

7.10.Laboratuvarlara alınacak malzeme ve teknik donanım için yılda bir kez gerekli teknik

şartnameleri hazırlamak.

7.11. Konusu ile ilgili alanlarda yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli seminer, toplantı,

sempozyum, kongre, vb. çalışmalara katılmak, gelişmeleri izlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak.

7.12.Laboratuvardaki demirbaş eşyanın bakımı ve korunması ile tüketim malzemelerinin yerinde,

zamanında ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.

7.13. Kalite Yönetim Sistemi dahilinde; Hastalara nazik bir tarzda davranmalı ve şikayetlerini hızlı

bir şekilde cevaplandırmalı veya bunları uygun kişilere yönlendirmelidir, iyi kişisel ilişkiler kurmalı

ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalı, kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor

etmelidir.

7.14. Yukarda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme yetkisine sahip olmak.

7.15. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli araç, gereç ve malzemeleri kullanabilmek.

7.16. Etkinlikleri için gerekli olan ilaç, alet, sağlık malzemelerinin alımı konusunda talepte

bulunmak.

7.17. Konusu ile ilgili olarak hazırlanan raporlara imza atmak.

8.YETKİLER:
8.1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
8.2.Faaliyetlerin gerçekleştir-ilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.


