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1.BİRİM: TıbbiLaboratuvar ( Biyokimya/Mikrobiyoloji/Patoloji/KanTransfüzyonMerkezi)

2.GÖREV ADI : Biyolog

3.AMİR VE ÜST AMİRLER :Laboratuvar Sorumlu Hekim /Üniv. Hast. Başmüdürü

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğerbiyologlar

5.GÖREV DEVRİ : Biyolog

6.GÖREV AMACI : Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite

hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR :

7.1.Yürürlüktekiyasalmevzuatlabelirlenen (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir

Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları bu

açıdan  izler ve önerilerdebulunur.

7. 2. Mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji, patoloji, histoloji, sitoloji, kanvekanürünleri,

laboratuarlarıgibialanlardagörevalır.

7. 3.Canlı organizmalarhakkındabilgiyiartırmak, yenibilgilerortayakoymak, yeni ürünler,

işlemlervetekniklergeliştirmekamacıylayapılanbilimselaraştırmalarvearaştırma-

geliştirmeçalışmalarındagörevalır.

7.4. Biyoteknolojikaraştırma-geliştirmeçalışmalarındagörevalır.

7.5.Amir tarafındangörevlendirildiğidurumlardaLaboratuvarteknisyeniningörevleriniyerinegetirmek.

7.6.Laboratuaragelenmuayenemateryalinitahlilehazırlamak.

7.7. Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasınısağlamak.

7.8.Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine görehazırlamak.

7.9. Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizler ve otoklavdangeçirir.

7.10.Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirir, defter

kayıtlarınıtutar.

7.11.Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımlarını yaparak ihtiyaçları zamanında amire

bildirmek,kayıtları ve istatistikleri tutmak.Laboratuvarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve

işletmeye hazır bulundurmak,kullanmak,işletmek ve gerekli bakımınısağlamak.

7.12.Laboratuarda imhası gereken artık malzemenin,gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve

laboratuarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak.Devamlı temiz ve düzenli

olmasınısağlamak.

7.13.Laboratuvar hizmetlerinin her sürecinde etkin ve güvenilir şekilde yönetilmesi amacıyla, Laboratuvar

Güvenli Test Rehberi basamaklarınauyar.

7.14.Analiz öncesi süreçte kimlik doğrulama işlemi ( numunenin kabulü gibi)yapar.

7.15.Numuneler, numune alımı ile ilgili kayıt ve laboratuvara kabul kaydı olmadan çalışmayabaşlamaz.

7.16.Numunelerin laboratuvara kabulü ve analize hazırlanmasına yönelik süreçte numune kabul ve ret
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kriterleri belirlenen ölçütlere uygunluk açısından değerlendirir ve bu değerlendirmeye göre kabul veya

reddeder.

7.17.Numunenin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya elektronik ya da sözlü olarak

ret işlemi hakkında geribildirimyapar.

7.18. Test sürecinde kullanılacak cihazlara ilişkin temizlik, bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini yapar

takipeder.

7.18.Kullanılacak kit ve/veya malzemelerin hazırlığı ve kontrolündensorumludur.

7.19.Laboratuvarda bulunan her test cihazının güvenli kullanımından sorumludur. Varsa test veya cihaza ait

kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları güncelliği kontrol ederek cihaz çalıştırır, Cihaz bakım formlarını

(Günlük, haftalık, aylık gibi) takipeder.

7.20.Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik

sıcaklıktakibiyapar.7.21.Hastayı sonuç verme süreleri hakkındabilgilendirir.

7.22.Test sonucu Panik değer fark edildiğinde, belirlenen kurallara göre, hastanın sorumlu hekimi ya da

hemşiresine en kısa zamanda bilgiverir.

7.23.Kan ve kan ürününü etiketi olmasından sorumludur.Eksik bilgi varsatamamlar.

7.24.Kan dolapları, dondurucu ve çalkalayıcıların sıcaklık takipleri yapar ve kayıtaltınaalır.

7.25.Kan ve kan ürünlerinin miat takiplerini yaparak kayıt altınaalır.

Kan ve/veya kan ürünleri için kritik stok seviyesi takip eder.Sürekli hazır kan teminindensorumludur.

7.26.Elektif/planlı işlemler öncesinde ve acil durumlarda kan ve kan ürünlerinin istemine yönelik planlama ve

koordinasyonusağlar.

7.27.Kan ve kan ürünlerinin hastane içi/dışı transferi, saklama ısısını muhafaza edecek şekilde transfer kapları

kullanılarak yapılmasındansorumludur.

7.28.Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı tespit edilen ürünler kayıt edilerek alır ve belirlenen imha

usul ve esaslarına göre imha edilmesinisağlar.

7.29.Mesaisaatleridışındaönemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneyegelir.

7.30.Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu,

mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önündebulundurur.

7.31.Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet

üretmek veya üretilmesinisağlamak.
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7.32.Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel

etkinliklerekatılır.

7.32.Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Laboratuvar Teknisyeni ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine

yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerinekatılır.

7.34.Hastane yönetimi ve Laboratuvar Sorumlu Hekimi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve

gelişimi için kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılarakatılır.

7.35.Göreviileilgiliolarakidareceverilecekbenzeridiğergörevleriyapmak,

7.36.Mevzuatçabelirlenendiğergörevleriyapmak.

8. YETKİLER: Laboratuvar hizmetlerinin süratli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak


