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Hastanedeki tüm tıbbi cihazların arızaları otomasyon üzerinden Teknik Servis Birimine bildirilir, 

Acil durumlarda telefonla biyomedikal atölyeye iletilen arızalarda teknisyen hızlı bir şekilde 

arızalı cihaza ulaştıktan sonra yapılan işlemi otomasyona kayıt eder. Biyomedikal Atölyeye 

bildirilen arızanın Biyomedikal Atölyede onarılabilmesi halinde bildirimi yapan üniteye bilgi 

verir. Arızanın Biyomedikal Atölye tarafından onarılamaması halinde Teknik Servis Birimi ve 

ilgili birim tarafından Arıza  Tespit Tutanağı doldurulur, garanti kapsamında cihazlar sözleşme 

şartnamesine uygun sürede tamiri yaptırılır. Garanti kapsamında değil ise satın alma işlemine 

gidilir.  

Cihazın onarımı tamamlandıktan sonra Teknik Servis Biriminden bir tekniker ve onarımı yapılan 

cihazın bulunduğu ünite sorumlusu veya sorumlu teknisyeni tarafından cihazın gerekli kontrol ve 

testleri yapılarak teslim alınır. 

 

 Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) olan Cihazların Arıza Giderimi 

 

Arızalı tıbbi cihazın servis sözleşmesi (ya da garantisi) var ise; arıza Teknik Servis Birimi 

gözetiminde ilgili firmanın yetkili elemanı tarafından servis sözleşmesi maddeleri doğrultusunda 

giderilir. Onarımı tamamlanan cihaz Teknik Servis Biriminden bir tekniker ve onarımı yapılan 

cihazın bulunduğu ünite sorumlusu veya sorumlu teknisyeni tarafından cihaz teslim alınır. Arızayı 

gideren firma tarafından Teknik Servis Birimi firmaya ait bakım onarın formunu Teknik Servis 

Birimine onaylatır. Teknik Servis Birimi formu dosyalar.. 

 

 Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) Olmayan Cihazların Arıza Giderimi 

 

Arızalı tıbbi cihazın servis sözleşmesi (ya da garantisi) yok ise; arıza Teknik Servis Birimi ya da 

cihazın satın alındığı firma tarafından “Tıbbi Cihazların Onarımı” kısmında belirtildiği gibi 

giderilir. 

Eğer arızanın giderilmesi için yedek parça gerekli ise temini, bu prosedürün aşağıdaki “Yedek 

Parça ve Gerekli Malzemelerin Temini” kısmında belirtildiği gibi yürütülür. 

Arıza firma tarafından giderilmişse, firma düzenlediği Arıza Raporu’nu Teknik servis Birimine 

onaylatır. 

Teknik Servis Birimi bu raporu dosyalar. Arıza Teknik Servis Birimi tarafından giderilmişse, 

otomasyonda kayıt altına alır. 

 

Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) Olmayan Cihazların Yedek Parça ve Gerekli 

Malzemelerin Temini 

 

Yedek parça ve gerekli malzemelerin temininde, Teknik Servis Birimi satın alma komisyonu  

onayı ile ilgili firmadan yedek parça ya da gerekli malzemenin temini yoluna gider. Eğer parça 

üretimden kaldırılmış ya da temin edilemiyorsa temin edilemediğine dair firma raporu ile kontrol 

teşkilatına sunulur. Cihazın kullanılamaz olması durumunda cihazın alandan uzaklaştırılması için 

yönetim gerekli işlemleri başlatır. 

 

Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) Olman Cihazların Yedek Parça ve Gerekli Malzemelerin 

Temini 

 

Yedek parça ve gerekli malzemelerin temininde, ilgili birim satın alma işlemine çıkılır. Üst 

yönetimin onayından sonra satın alma süreci başlatılmış olur. 
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Kullanım Dışı Cihazlar 

 

Teknik Servis Birimi kullanımdan kaldırılan cihazları ve cihaz yer değişikliklerinin kayıtlarını alır. 

Hek e ayrılacak cihazlar için teknik rapor düzenlenerek Demirbaş Deposu tarafınca Hastanenin 

Hek komisyonuna sunulur Komisyonun uygun görülmesi durumunda  cihazlar kullanım dışına 

alınır ve demirbaş kaydından düşülür. 

 

Kayıtların Saklanılması 

 

Tüm bakım, kalibrasyon ve onarım kayıtları kontrol teşkilatı tarafından 3 yıl müddetle dosyalanır. 

 

 Kit Karşılığı Kullanılan Tıbbi Cihazlar 

 

Kit karşılığı alınan cihazların bakım onarım ve kalibrasyon hizmetlerinin takibi ilgili firma 

tarafından yapılır. Şartname ve sözleşme durumuna göre cihazların kalibrasyon şekilleri bu 

prosedürün kalibrasyon kısmında anlatıldığı hususlar dikkate alınarak yapılır. Kalibrasyon 

talepleri cihazın bulunduğu bolum tarafından istek yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


