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1. AMAÇ VE KAPSAM:

Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Hastanesi Patoloji Laboratuarında “Tıbbi Patoloji Klinikleri çalışma düzeni” ile ilgili süreçleri ve

uygulamaları standardize etmek, ilgili dokümanları Hizmet Kalite Standartları (HKS)

çerçevesinde düzenlemek ve güncel olarak kullanılmasını sağlamak amacı ile hem laboratuvar

hem de ilgili diğer sağlık çalışanlarını bilgilendirmek ve klinik tanıya üst düzeyde destek

olmaktır.

2- SORUMLULUK:

Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Başkanlığı’nda, tüm diğer öğretim üyeleri, Araştırma Görevlileri, teknisyen, sekreter ve temizlik

elemanları Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS) nde

tanımlanmış görev tanımlarına uygun şekilde görevlerini yaparak, kendi alanlarına ait

sorumlulukları taşırlar.

3- Genel Çalışma İlkeleri:

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, diğer öğretim üyeleri, Araştırma görevlileri ve sorumlu

teknisyenle birlikte işlerin aksamadan yürümesini takip eder. Aksaklık durumunda bunu

giderecek önlemlerin alınmasını sağlar.

Günlük teknisyen çalışma programı-nda gerekli değişiklikleri, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Başkanı’nın onayı ile görevlendirilen Araştırma Görevlisi ve/veya sorumlu teknisyen yapar.

4- PROSEDÜR DETAYI:

Tıbbi Patoloji Kliniklerinin Alt Birimleri:

1- Materyal Kabul –Kayıt- Sekreterlik

2- Makroskopi

3- Kesit-Boya

4- Özel Patolojik Tetkikler

5- Sitoloji

6- Frozen (İntraoperatif konsültasyon)
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7- Arşivleme

8-.Temizlik

4.1 Materyal kabul ve sonuç birimi:

Çalışan Elemanlar ( patoloji kayıt sekreteri, defter kayıt sekreteri ve rapor sonuç

sekreteri)

• Hasta tarafından ya da hastane personeli (servis/ameliyathane) tarafından getirilen materyalin

üzerindeki ve materyal gönderme formundaki kimlik bilgilerinin eşleşmesiden, SUT ‘ta

belirtilen kodlar girilmesinden, özel patoloji tetkiklerini SUT kurallarına göre kodlamasından

• Defter kayıt sekreteri, materyalin gönderildiği kabın ve o materyale ait gönderme formuna

aynı patoloji protokol numarasının verilmesinden, patoloji kabul defterine kayıttan ,

• Rapor sonuç sekreteri makroskopisi alınan materyallerin makroskopilerini ve uzman

doktorların yazdığı raporları bilgisayarda yazmak ve yazılan raporları onay için ilgile hekime

iletmekten sorumludur.

4.2 Makroskobi teknisyenleri,

• Materyal kabul biriminden materyalleri makroskopi bölümüne gönderme ulaşımından,

( materyal kabı üzerindeki kimlik bilgisi ile patoloji istek formundaki kimlik bilgilerini

eşleştirerek )

• Materyalin kabının içindeki tespit solüsyonunun yeterli miktarda olup olmadığının

kontrolünden ( materyal hacmin 10 katı kadar % 10 luk tamponlu Formaldehit ), Uygun

sayıdaki makroskopi kasetine, hastaya ait patoloji protokol numarasının yazılmasından,

• Makroskopisi alınan ve geride dokusu kalan materyalleri makroskopi dolabına belli bir düzen

içinde yerleştirmek

• Doku takip cihazının solüsyonlarını periyodik olarak kontrol etmekten değiştirmekten,

kontrol formunu eksiksiz doldurmaktan sorumludur.

• Doku takip cihazına takip için takılacak blok kasetlerinin numara ve adetlerini ilgili forma

günlük olarak kayıt edilmesinden

• Raporu uzman tarafından onaylanan makroskobi materyalleri 1 ay uygun koşullarda

saklandıktan sonra Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Atık Prosedürü” doğrultusunda tıbbi atık

personeline teslim edilmesinden sorumludur.
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4.3. Kesit –Boya Teknisyenleri

• Doku takip cihazında işlem görmüş dokuların usulüne uygun olarak çıkarıp blok kasetlerini

kontrol edip bloklanmasından,

• Bloklanan dokuların mikrotomda 4-5 µ kalınlığında kesilmesinden, kesitlerin sabit sıcaklıkda

ki (56-60 C0) su banyosundan alınmasından, su banyosundaki dokuların blokta yazılan

patoloji numarası ve kodu ile aynı olan rodajlı lama alınmasından,

• Deparafinizasyon işlemini 56-60 C0‘ deki etüvlere alınarak yapılmasından ( 20-60 dakika )

• Etüvden alınan dokuların otomatik boya cihazında (H&E )boyanmasından,

• Ksilenli otomatik lam kapama cihazında kapatılmasından,

• Rapor lam eşleştirilmesi yapılarak, mapelere lamların dizilmesi, sorumlu asistan/uzman

doktora ulaştırılmasından,

• Özel patolojik tetkikler için gönderilen blokları kontrol ederek uygun kesitlerin mikrotomdan

alınmasından ve özel patolojik tetkikler teknisyenine ulaştırmasından,

• Tekrar kesit için gelen bloklar geldiği gün kesilmesinden

• İç ve dış konsültasyon için gelen bloklardan uygun kesitlerin hazırlanmasından,

• Kesitleri yapılıp işi biten blokları numara sırasına göre blok arşiv bölümüne bırakılmasından

sorumludur.

4.4. Özel Patolojik Tetkikler Teknisyeni

• Uzman doktorların talep ettiği histokimyasal boyaları, Direkt İmmün Floresan (DİF) boyaları,

kemik iliği takibini manuel olarak yapmasından, yapılan boyaların uygun şartlarda saklanarak

uzman doktorlara ulaştırmasından sorumludur

• Uzman doktorların talep ettiği immunohistokimyasal boyaları otomatik cihazla

yapılmasından, yapılan boyaların uzman doktorlara ulaştırmasından sorumludur.

4.5. Sitoloji Teknisyenler

• Materyal kabının içindeki tespit solüsyonunun yeterli miktarda olup olmadığının

kontrolünden (% 96 ‘lık Etanol),  hastaya ait patoloji protokol numarasını rodajlı lamlara

yazılmasından,

• Materyallerin maksoskobik özelliklerini tanımlanmasından ( renk, koku, hacim, sayı vb.),
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• Makroskopisi tanımlanan ve geride sıvısı kalan materyalleri buzdolabında +4 C0’ de belli bir

düzen içerisinde yerleştirmekten,

• Sitosantrifüj cihazında materyale uygun devirde preparasyonun yapılmasından,

• Tüm sitolojik materyallere ait lamların (hazır yayılarak gelen/preparasyonu yapılan) otomatik

boyama cihazında boyanması, otomatik lam kapama cihazında kapatılmasından,

• Sitosantrifuj cihazının periyodik olarak kontrol etmekten değiştirmekten, kontrol formunu

eksiksiz doldurmaktan,

• Patoloji istek formundaki protokol numaraları ile lam üzerindeki numaraları eşleştirmesinden,

ilgili kişilere (sitoteknolog, asistan, uzman ve sitopatolog ) ulaştırmasından,

• Raporu uzman tarafından onaylanan makroskobi materyallerinin 1 ay uygun koşullarda

saklandıktan sonra Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Atık Prosedür”ü doğrultusunda tıbbi atık

personeline teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. Frozen (İntraoperatif konsültasyon) Teknisyeni

• Ameliyathaneden getirelen materyaller asistan doktor tarafından frozen materyaline ait istek

formunun, bilgisayar kayıtının yapılıp patoloji numarası verilip verilmediğinin kontrolünden,

verilen patoloji protokolü numarasını ve frozen geliş saatini frozen protokol defterine

kayıtından

• Uzman doktor tarafından uygun olarak alınan ve üzerine jel kıvamında vasat konan frozen

doku paletine yerleştirilen dokuların -20 ºC,-30 ºC derece iç sıcaklığı olan frozen cihazında

dondurulmasını sağlamaktan

• Donma işlemi tamamlandıktan sonra doku üzerindeki fazla vasatın alınması düzgün doku

yüzeyine ulaşmak için yaklaşık 25-30 mikron ile tıraşlama işleminin yapılmasından,

• Düzgün yüzey elde edildikten sonra 10-12 mikron kalınlıkta kesilerek dokuların ortalama 2
kesit lam ve/ veya lamlara alınmasından,

• Kesitlerin hemen %95-96 luk etil alkolde 2-3 saniye tespit edildikten sonra azalan yoğunlukta

etanol serinden geçirilerek hematoksilen –eosin ile boyanmasından,

• Yine yükselen yoğunlukta etanol serilerinden geçirilerek etüvde kurutulduktan sonra ksilol ile

şeffaflaştırılarak üzerine yapıştırıcı vasat konarak lamel ile kapatılıp uzman doktora

ulaştırılmasından,

• Uzman doktor tarafından belirtilen sonucu ve sonuç zamanını frozen kayıt defterine yazmaktan,
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• Sonuç klinisyene bildirildikten sonra frozen doku paleti üzerindeki dokunun frozen

materyalinin protokol numarası ve FA (frozen artığı) ibaresi yazılmış kaset/kasetlere konarak

%’ 10’ luk tamponlu formaldehit solüsyonuna atılmasından,

• DİF (Direkt İmmün Floresan) ve özel histokimya tetkikleri için gerekli doku kesitlerinin

alınmasından, alınan kesitlerin buzdolabında uygun koşullarda (+4 °C) saklanmasından

sorumludur.

4.7. Arşiv:

4.7.1. Rapor arşiv elemanı:

• Uzman doktor tarafından imzalanan raporları numara sırasına koyarak dosyalayıp dosya arşiv

dolaplarına yerleştirilmesinden sorumludur.

• Yıllık klasörlemenin yapılması

4.7.2. Lam arşiv elemanı:

• Patolojik tanı alan lamların arşiv odasına konan olgulara ait lamları, numara sırasına koyarak

lam arşiv dolaplarına yerleştirilmesinden

• Uzman ya da asistan doktor tarafından istenen arşiv preparatlarını “lam istek defterine” lamın

numarasını ve isteyen doktorun ismini kayıt ederek isteyen hekime teslim edilmesinden

• Dış merkezden konsültasyon amaçlı getirilen ve geri istenen lamları bulup o lamı

değerlendiren hekimi bilgilendirerek ve kayıt defterindeki o hastaya ait patoloji protokol

numarasının karşısına not düşerek ve orijinal patoloji raporuna hasta yada hasta yakınının

kendi el yazısı ile yazmasından hasta veya hasta yakınına imza karşılığı verilmesinden,

• Kliniğimizde tanı alıp, dış merkeze tedavi amaçlı giden ve kliniğimizden lamları istenen

olguların lamlarının bulunmasından ve raporu onaylayan uzman doktora teslim edilmesi,

uzman doktor tarafından belirlenen lamın bloğunun bulunması için blok arşiv sorumlusuna

teslim etmekten sorumludur.

4.7.3. Blok arşiv elemanı

• Blok arşiv odasına bırakılan blokların numara sırasına göre arşiv dolaplarına kaldırılmasından,

• Tekrar kesit ya da özel boya istenen olgulara ait lamların bloklarını aynı gün bularak kesit

odasına teslim etmekten ve teslim ettiği blokların numaralarını ve teslim ettiği tarihi “blok

teslim defterine” kayıt etmekten,
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• Dış merkezden konsültasyon amaçlı getirilen ve hasta tarafından geri istenen blokları, raporu

çıkaran doktoru bilgilendirerek ve kayıt defterindeki o hastaya ait patoloji protokol numarasının

karşısına not düşerek verilmesinden,

• Kliniğimizde tanı alıp dış merkeze tedavi amaçlı giden ve kliniğimizden blokları istenen

olguların lamları, lam arşivi elemanı tarafından bulunduktan sonra uzman doktorun belirlediği

lam/lamların blok/bloklarının bulunup kesit odasına teslim edilmesinden kesilen lamların kayıt

altında hasta yada hasta yakınına verilmesinden sorumludur.

4.8. Temizlik Elemanı

• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin talimatı

gereğince uygulanmaktadır (Enfeksiyon Kontrol Komitesi Laboratuvar Temizlik Talimatı).

İlgili talimatta temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmiştir.

Laboratuvarımızın tüm ve açık ve kapalı alanlarının temizliğine ilişkin düzenlemeler ve kontrol

aralıkları, kontrol sorumluları belirtilmiştir.

• Patolojide kullanılan tıbbi cihazlar dışında kalan tüm birimin temizliğinden

• Çöp kovalarının içine atılacak çöplerin niteliğine uygun renkte çöp torbası (tıbbi atıklara

kırmızı, evsel atıklara siyah) konmasından

4.9. Sitoteknolog

• Sitoloji teknesyeni tarafından teslim edilen servikovajinal smearleri, lam üzerindeki ve patoloji

gönderme formu üzerindeki patoloji protokol numarasını eşleştirerek lamları incelemekten,

• Malignite veya malignite kuşkusu olan olguları sitopatoloğa veya görevli uzmana teslim

etmekten sorumludur

4.10. Araştırma görevlileri

• Tıbbi Patoloji Kliniklerinin yıllık eğitim programına katılması bu programlarda kendisine

verilen aktif görevleri yerine getirmesinden

• Asistanlığının süresi içerisinde 2009 Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre eğitim sorumlusu ve tez

danışmanı rehberliğinde

• Makroskobi odasına gelen materyallerin patoloji raporlarındaki kimlik bilgileri ile materyal

kabı üzerinde bulunan kimlik bilgilerinin eşleştirilmesinden,
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• Makroskobi odasına gelen materyallerin makroskobik tanımlamalarının usülüne göre (Patoloji

Dernekleri Federasyonu Kriterleri–PDF) yapılması teybe okunması/patoloji raporu

makroskobik bulgularına yazılması

• Materyallerin usulüne (Patoloji Dernekleri Federasyonu Kriterleri–PDF) uygun olarak

makroskobi tek. hazırladığı kasetlere numaraları kontrol edilerek örneklenmesini ve örneklenen

materyallerin doku takip cihazlarına aynı gün takılmasının sağlanmasından

• Kemik materyallerinin günlük dekalsifiye kontrolünün yapılmasından

• Uzman doktorla birlikte patoloji kliniğine gelen otopsi materyalinin ön hazırlık aşamalarının

sağlanması, otopsi yapılmasına yardımdan,

• Uzman doktor tarafından istenen yeni parça alınacak olgulardan aynı gün makroskobi

örnekleme yapılıp kaydedilmesinden

• Günlük mikroskopisi incelenecek olguların uzman doktordan önce bakıp ön tanılarının

yazılmasından ve varsa geçmiş patoloji tanılarının bulunmasından

• Uzman doktor tarafından bildirilen patolojik tanı ve yorumların orijinal patoloji raporuna

yazılmasından

• Uzmanla birlikte bakarken, özel patolojik tetkik yada tekrar kesit istenen durumlarda istek

formları doldurup olguların bundan sonraki aşamalarını takip etmek

• İntraoperatif konsültasyon sırasında uzman doktora yardımcı olmaktan

• Mikroskop odasının düzeni, mikroskop temizliğinden sorumludur.

4.11.Uzman Doktorlar

• Asistan doktorların makroskobik ve mikroskobik eğitimi

• Patoloji raporlarını ve intraoperatif konsültasyonları sonuçlandırmaktan

• Konseylere katılmaktan

• Anabilim Dalı Başkanının işle ilgili verdiği diğer görevleri (kalite, alım- satım, laboratuar

çalışma düzeninden, özel patolojik tetkiklerin  kontrolü gibi)  yerine getirmekten.

• Anabilim Dalı Başkanı’nın bilgisi dahilinde diğer kliniklerden gelen çalışmalara katılmak.

• Bölüm içi ve dışı eğitimlere aktif olarak katılmaktan sorumludur.

4.12. Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı
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• Sitoloji teknisyeni tarafından teslim edilen sitoloji olgularını lam üzerindeki ve patoloji

gönderme formu üzerindeki patoloji protokol numarasını eşleştirerek lamları inceleyerek tanı

koymaktan,

• Sitoteknoloğun yönlendirdiği olguların sonuçlandırılmasından,

• Asistanlara sitoloji eğitimi verilmesinden

4.13. Anabilim Dalı Başkanı

 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, kliniği her

açıdan yöneterek, sevk ve idari işlemleri yürütür. Klinikteki mevcut bütün personel ile

bakanlıkça kliniklerine verilmiş asistan, mesleki okul öğrencileri ve kursiyerlerin iş başında

öğrenim ve eğitimi ile, bilimsel ve pratik bakımdan gelişmelerini, aralarındaki görev bölümünü

ve çalışma düzenini sağlamak, yayın yapmalarına yardım etmek ve diğer kliniklerle ilişkiler

kurmakla yükümlü olup, bunların ve hasta bakımı hizmetlerinin düzenli olarak

yürütülmesinden, bölümlerinde disiplin sağlanmasından ve temizliğinden sorumludur.

 Klinik ile idari birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 Ortak çalışma alanı olan ve kendisine bağlı olan diğer birimlerle ilgili işleri koordine eder ve

yürütülmesini denetler.

 Kliniğe kabul edilen materyallerin, patolojik inceleme hizmetlerini yerine getirilmesini

düzenler.  Patoloji raporlarının düzenli uygun yazılmasını denetler.

 Kliniğinde çalışan uzman hekimlerin, kliniklerden çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle

kurumca kendilerine yapılan davete icabet etmelerini, gereken muayene ve tedaviyi

yapmalarını sağlamakla yükümlüdürler. Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer

branşlardan gelen davetlerin kabul ve görüşlerin bildirilmesini sağlamak zorundadır.

 Poliklinik ve Kliniklerinde ihbarı mevcut bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde, ihbar kağıdı ile

durumun baştabibe bildirilmesini sağlar.

 Kongre ve sempozyumlarda sunulacak, bilimsel dergilere gönderilecek bildiri ve çalışmaları

koordine eder.

 Klinik istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile klinik protokol

defterinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

 Poliklinik ve Kliniklerde geçen önemli tıbbi ve idari vakaların idareye bildirilmesini sağlar.
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 Klinikte hizmet sunumunda gerekli cihazların sürekli çalışmasını sağlayacak tedbirleri,

malzeme gereksinimlerini alır, karşılanmasını, cihazların kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

 Klinikle ilgili alımlarda teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlar, ihalelerde, kabul ve

muayene komisyonunda görev alır.

 Kliniklerine ait bütün demirbaş eşyaların bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde

ve ekonomik kullanımından sorumludur.

 Asistan doktor eğitim sürecini düzenler, yeterliliklerini sağlayacak eğitim programlarını

oluşturur ve yürütülmesini sağlar. Klinik içi seminerlerin düzenlenmesi ve uygulanmasını

sağlar.

 Kliniğinde uzman olacak asistan doktorların tez konusunun belirlenmesi, düzenlenmesi ve

hazırlanması gibi uzmanlık sınavına hazırlanmalarında gerekli çalışmaları yapar.

 Kliniğinde hasta vizitelerine başkanlık yapmak, yara pansumanlarının denetimi yapmak,  hasta

muayene, order ve tedavileri hakkında ilgili doktorlara görev dağılımı yapmakla sorumludur.

 Hastaların düzgün tedavi ile şifaya kavuşmalarının yanında adli vakaların raporlarının

düzenlenmesini sağlar. Hastane dışına yapılacak sevkleri yapar.

 Kliniğinde çalışan uzman ve asistan hekimlerin mesai ve nöbet düzenlerini sağlar. Uzmanların

ve asistanların yapacakları görevi kıdem ve becerilerine göre dağıtır ve takip eder.

 Klinik çalışmalarını yürütürken çağın gereklerine uygun olarak kliniğin ve ameliyathanenin

donanımının sağlanması için gerekli ihtiyaç temini konusunda çalışması yanında yeniliklerin

uygulanmasını sağlar.

 Kurum içinde yapılacak ameliyatlarda, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı

İcrasına Dair Kanunun 70. maddesine uymalarını sağlar.

 Teknolojik gelişimleri takip ederek şefi olduğu bölümüm hizmetlerinin geliştirilmesi için

değerlendirmelerde bulunur ve Başhekimliğe bilgi verir.

 Başhekimin verdiği görevleri yapar (Sağlık kuruluna katılmak, ek görevler vb).

 Diğer birimlerle koordineli çalışmaların yürütülmesini sağlar.

 Hastaların bilgilendirme ve onam formlarının doldurulmasını sağlar.

 Hizmete ilişkin kayıtların tutulması, bilgi/ belgelerin gizliliğini ve arşivlenmesini sağlar.

 Klinik bünyesinde çalışan personele sicil amirliği yetkisi doğrultusunda işlem yapar.
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 Kalite çalışmalarından sorumludur. TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurumda

yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için kendine verilen görevleri yerine getirir. Kalite

Yönetim Sistemi toplantılarına ve çalışmalarına katılır.

 Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında

faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalışmaları

idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır.

4.14 Laboratuar Sorumlusu:

LABORATUAR SORUMLUSU GÖREV TANIMI:

• Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda, kliniği her

açıdan yöneterek, sevk ve idari işlemleri yürütür.

• Klinikteki mevcut bütün personel ile bakanlıkça kliniklerine verilmiş tıpta uzmanlık öğrencisi,

mesleki okul öğrencileri ve kursiyerlerin iş başında öğrenim ve eğitimi ile, bilimsel ve pratik

bakımdan gelişmelerini, aralarındaki görev bölümünü ve çalışma düzenini sağlamak, yayın

yapmalarına yardım etmek ve diğer kliniklerle ilişkiler kurmakla yükümlü olup, bunların ve

patoloji laboratuarı hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, bölümde disiplin

sağlanmasından ve temizliğinden sorumludur.

• Klinik ile idari birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar.

• Ortak çalışma alanı olan ve kendisine bağlı olan diğer birimlerle ilgili işleri koordine eder ve

yürütülmesini denetler.

• Patoloji kliniği hizmetlerinin ‘’Tıbbi Patoloji Klinikleri Çalışma Prosedürü’’ne göre yerine

getirilmesini sağlar.

• Kliniğinde çalışan uzman hekimlerin, diğer kliniklerden (önemli ve acil vakalar nedeniyle)

kendilerine yapılan davete (frozen inceleme, hasta başı ‘’ on-site’’ sitolojik değerlendirme)

icabet etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

• Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer branşlardan, hastane dışından ya da

hastadan gelen konsültasyon konusunda kabul ve görüşlerin bildirilmesi, dış konsultasyonda

gerekli materyalin hazırlanarak verilmesini sağlamak zorundadır.

• Kongre ve sempozyumlarda sunulacak, bilimsel dergilere gönderilecek bildiri ve çalışmaları

koordine eder.
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• Klinik istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile klinik protokol

defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

• Klinikte geçen önemli tıbbi ve idari vakaların idareye bildirilmesini sağlar.

• Klinikte hizmet sunumunda gerekli cihazların sürekli çalışmasını sağlayacak tedbirleri,

malzeme gereksinimlerini alır, karşılanmasını, cihazların kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

• Klinikle ilgili alımlarda teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlar, ihalelerde, kabul ve

muayene komisyonunda görev alır.

• Kliniklerine ait bütün demirbaş eşyaların bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde

ve ekonomik kullanımından sorumludur.

• Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecini düzenler, yeterliliklerini sağlayacak eğitim

programlarını oluşturur ve yürütülmesini sağlar.

• Klinik içi seminerlerin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlar, yıllık eğitim programını

oluşturur.

• Kliniğinde uzman olacak tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez konusunun belirlenmesi,

düzenlenmesi ve hazırlanması gibi uzmanlık sınavına hazırlanmalarında gerekli çalışmaları

yapar.

• Adli vakaların raporlarının düzenlenmesini sağlar.

• Hastane dışına yapılacak sevkleri yapar.

• Otopsi istemlerinin kabulu ve yapılmasını denetler.

• Panik tanı durumunda uygulanacak işlemin denetimini yapar

• Laboratuvar süreçlerine yönelik performans değerlendirilmesini yapar, değerlendirme

sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunur.

• Kliniğinde çalışan uzman ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin mesai ve nöbet düzenlerini sağlar.

Uzmanların ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin yapacakları görevi kıdem ve becerilerine göre

dağıtır ve takip eder.

• Klinik çalışmalarını yürütürken çağın gereklerine uygun olarak kliniğin donanımının

sağlanması için gerekli ihtiyaç temini konusunda çalışması yanında yeniliklerin uygulanmasını

sağlar.

• Teknolojik gelişimleri takip ederek şefi olduğu bölümün hizmetlerinin geliştirilmesi için

değerlendirmelerde bulunur ve Başhekimliğe bilgi verir.

• Başhekimin verdiği görevleri yapar (Sağlık kuruluna katılmak, ek görevler vb).
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• Diğer birimlerle koordineli çalışmaların yürütülmesini sağlar.

• Hastaların bilgilendirme ve onam formlarının doldurulmasını sağlar.

• Hizmete ilişkin kayıtların tutulması, bilgi/ belgelerin gizliliğini ve arşivlenmesini sağlar.

• Klinik bünyesinde çalışan personele sicil amirliği yetkisi doğrultusunda işlem yapar.

• Kalite çalışmalarından sorumludur. TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurumda

yerleşmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için kendine verilen görevleri yerine getirir. Kalite

Yönetim Sistemi toplantılarına ve çalışmalarına katılır.

• Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında

faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalışmaları

idare ile eş güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır.

5. TANIMLAR / KISALTMALAR:

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi.

KYS: Kalite Yönetim Sistemi.

TKKY: Taşınır mal ve malzeme kayıt ve kontrol yetkilisi.

HKS: Hizmet Kalite Standartları.


