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1.BİRİM:Teknik Hizmetler

2. GÖREV ADI: Elektrik Atölye Sorumlusu

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

Müdürü, BaşhekimYardımcısı, Başhekim

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

Atölyesi

5. GÖREV DEVRİ:Teknik Hizmetler Sorumlusu

6.GÖREV AMACI:Tüm elektrik sisteminin 24 saat faal tutulması

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

1. Ana dağıtım ve kompanzasyonpanolarının , trafo fiziksel durumunun kontrolünü yapmak
2. Günlük dinamik UPS sistemini controletmek , çalışmasını ve değişimleri izlemek
3. Hasta yatak katları ve polikliniklerden gelen arızaları gidermek , forma kaydedip onaylamak ,
onaylatmak ve dosya altına almak
4. Hastane tali panolarının , aydınlatma armatürlerinin ve prizlerin arızalarını gidermek
5. Acil aydınlatma sistemine ait armatürlerin kit ünitesi ve batarya ünitesinin bakım vearızalarını
yapmak
6. Tadilatlardan dolayı istenen yeni elektrik hatlarını çekmek ve/veya revize etmek
7. Çevre aydınlatma sistemi ve ışıklı tabelaları kontrol etmek, bakım-onarımını yapmak
8. Hastane genelindeki otomatik kapı arızalarını gidermek
9. Hastane geneli merkezi uydu TV sisteminin arızalarının tamirini yapmak,
10. Otomatik kapıların elektrik – elektronik aksamını kontrol etmek, arızalarını gidermek
11. Yukarıda sayılan tüm işlerde parça gerektiği durumlarda yedek parçaların listelerinin
hazırlanarak ilgili bölüme teknik olarak destek vermek, yedek parçaların alındıktan sonra
cihazlara montajını yapmak
12. Haricen kurulacak olan tv sistemlerinin montajını yapmak
13. Otomatik kapılar , tv sistemleri ve telefonların bakım onarımları için alınacak olan yedek
parçaların istemlerini yapmak ve satın almadan takip etmek
14. Elektrik sisteminde mevcut tüm akülerin kontrolünü yapmak
15. Jeneratörler ve senkronizasyon panolarının günlük kontrolü ve işletmesini yapmak
16. Hastanemiz elektrik sarfiyatını, ana elektrik sayacından okuyarak kayıt altına almak,
endüktif – kapasitif ceza sınırlarına uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak
17. Nöbetçi personele, arıza onarımlarında ve yapılacak bakımlarda gerekli teknik emniyet
tedbirlerini aldırmak, ilgili yerleri uyarmak
18. Hemşire çağrı sisteminin bakım-onarım ve kontrolünü yapmak, arızalarını gidermek
19. Görev ve meslekleri ile ilgili olarak birim sorumluları ile koordineli çalışarak verilecek işleri
yapmak
20. Jeneratör bilgisayarında sorun olup olmadığını kontrol etmek
21. Yangın algılama sistemine gelen alarmları kontrol etmek ve güvenliğe bildirmek
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22. Asansörlerin günlük bakım ve kontrollerini yapmak
23. Asansörlerde oluşan arızaları yetkili firmasına bildirmek
24. Asansör yetkili firmasının yapmış olduğu tüm müdahalelere refakat etmek
25. Asansör yetkili firması tarafından yapılan aylık periyodik bakımlara refakat etmek , yapılan
işlerin hastane düzenini aksatmadan yapılmasını sağlamak , bakım formlarını tutmak ve
saklamak
26. Asansör kat ayarlarını idarenin istediği şekilde yapmak
27. Asansörlerde mahsur kalanları, kurtarma talimatlarına uygun olarak kurtarmak ve asansörü
tekrar devreye almak
28. Asansör aylık bakımları dışında günlük kontrollerde görülen aksaklıkları firmaya ve birim
sorumlusuna haber vermek
29. Trijenerasyon sisteminin takip ve kontrolünü yapmak, bakım ve arızalarını firmaya bildirmek
30. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek
31. Nöbet, mesai listelerini hazırlayarak personelin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek

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

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


