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BİRİM: Mikrobiyoloji Laboratuarı
GÖREV ADI : Mikrobiyoloji  Uzmanı
AMİR VE ÜST AMİRLER : Başhekim Yardımcısı / Başhekim / Hastane Yöneticisi
GÖREV DEVRİ :İlgili Branş uzman Hekimi 
GÖREV AMACI : Tıp ve uzmanlık eğitim sırasında kazanmış olduğu bilgi,tutum ve beceri çerçevesinde tıbbi ilke ve yöntemleri
uygulayarak  birey  ve  toplumu  sağlık  sorunlarından,hastalıklardan  ve  yaralanmalardan  korumak  amacı  ile  tanı  tedavi  ve
rehabilitasyon uygulamalarına yardımcı olmak için Laboratuar testlerinin güvenirliliğini sağlamak.
 TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Temel Uzmanlık alanı ile ilgili işleri uygulamak.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Devlet Memurları Kanuna ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabiidir.
Laboratuar personelinin hizmetle ilgili amiri olup onların düzenli ve verimli çalışmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlar.
Hastane bünyesindeki laboratuarların mesai saatleri dışında hizmet bütünlüğünü bozmayacak şekilde gerekli tedbirlerini alır.
Bakanlık  tarafından  yayımlanan  SKS’de  belirlenen  ölçütleri  sağlayacak  ve  gereklerini  yerine  getirecek  şekilde  hizmet
sunumundan sorumludur.
Laboratuarda analiz raporlarının klinisyen/kullanıcıya sunulması, donanım, bilgisayar veya otomatize sistemlerin kullanımı,
izlenmesi,  verilerin toplanması,  kayıt  ve muhafaza edilmesi  ve verilere tekrar erişimi sağlamak üzere yazılı  düzenlemeler
oluşturulur ve laboratuar buna uygun olarak çalıştırır.
Laboratuvarda  testlerin  ulusal  ve/veya  uluslararası  standartlara  uygun,  geçerliliği  kabul  edilmiş  yöntemler  kullanılarak
yapılması  esastır.Ulusal  veya uluslararası  yöntem bulunmadığında bilimsel  geçerliliği  komisyon tarafından uygun bulunan
yöntemler kullanır.
Laboratuarda test sonuçlarının güvenilir ve doğru olarak zamanında verilmesi amacıyla etkili ve verimli hizmet sunumunu
sağlamak için gereken şartlar ve donanım sağlar.
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan bildirimleri, laboratuar verilerini ve gerektiğinde
Bakanlığın istediği diğer verileri belirlenen formata uygun şekilde Bakanlığa gönderir.
Laboratuarda  raporlar  ve  kayıtlar  en  az  yirmi  yıl,  elektronik  kayıtlar  yedekleme  ile  birlikte  süresiz,  örnekler  ve  lamlar
bozulmayacak şekilde uygun şartlarda sonuç raporlanıncaya kadar muhafaza edilmesini sağlar.
Laboratuar’da tutulan kayıt defterleri yedekleme ve tekrar erişime açık olmak şartıyla bilgisayar ortamında da tutulmasını
sağlar.
İlgili uzmanlık eğitim içeriğini dikkate alarak, kurum veya kuruluş bünyesindeki laboratuarlarda hangi testlerin yapılacağını
belirler.
Laboratuar güvenliği de dâhil, laboratuarın yönetimi ve tüm faaliyetleri ile bu Yönetmeliğe, ilgili mevzuata ve kalite yönetim
sistemine göre yürütülmesini ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için uygun kişilerin görevlendirilmesini yapar.
Laboratuarın ihtiyaçlarının tespitini,  sonuçlarının güvenilirliği  ve izlenebilirliği  ile  laboratuarda SKS’nin yerine getirilmesini
sağlar.
Mikrobiyoloji  laboratuvar çalışmalarında, Bakanlık tarafından yayımlanan Ulusal Mikrobiyoloji  Standartları  Rehberleri esas
alır.
Numuneler,  belirlenen  ölçütlere  uygunluk  açısından  değerlendirir  ve  bu  değerlendirmeye  göre  kabul  veya  red  işlemi
uygulanır. Reddedilme nedenleri  aylık  olarak analiz  edilir.  Gerektiğinde düzeltici  ve  önleyici  faaliyet  başlatır.  Numunenin
reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya elektronik ya da sözlü olarak ret işlemi hakkında geribildirim
yapar. İlgili personele kabul ve ret işlemlerinin nasıl yapılacağı yönünde eğitim verir
Mikrobiyoloji  Laboratuarı  ile  İlgili  dokümanlar,  en  az  yılda  bir  kez  gözden geçirir  ve  test  çalışma sürecinde herhangi  bir
değişiklik olduğunda revize eder.
Laboratuarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımından sorumludur. Laboratuarda bulunan
her test cihazı için dosya oluşturur. Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik sıcaklık takibinden
sorumludur.Yapılmasını sağlar.
İç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirme sonuçlarının uygun periyotlarda yapılması ve değerlendirilmesi ile gerekli düzeltici
ve önleyici faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılmasından sorumludur.
İç kalite kontrol çalışmasında kullanılan numuneler hasta numuneleri ile aynı sürece tabi tutar ve aynı yöntemler ile çalışır. İç
kalite  kontrol  testi  seviyeleri  ve  çalışma  periyodu,  test  prospektüsü  ya  da  uluslar  arası  kabul  görmüş  rehberler  esas
alınarak,testin türüne göre belirler İç kalite kontrol çalışma sonuçları ve sonuçların kim tarafından kontrol edildiği elektronik
veya kağıt  ortamında kayıt  eder.Bu kayıtlarda çalışmanın izlenebilirliğinin sağlanması için,tarih ve saat ile düzeltilmiş test
sonucu yer almasını sağlar.
Testlerin  zamanında  yapılması  ve  sonuçlarının  kayıt  altına  alınmasını  ve  hizmet  talebinde  bulunan  kişi/kurum/kuruluşa
zamanında rapor edilmesini sağlar.
Teknik personele iç kalite kontrol, dış kalite kontrol değerlendirme ve SKS konusunda eğitim verir.
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Laboratuar  testlerine  yönelik  dış  kalite  değerlendirme  çalışmalarını  yapar  ve  kayıt  altına  alır .Dış  kalite  değerlendirme
programına  üye  olunan  testler  için,ilgili  programın  gerektirdiği  koşullara  uygun  olarak  çalışır,uygunsuz  sonuçlar  elde
edildiğinde  gerekli  iyileştirme  çalışmaları  başlatır.Dış  kalite  değerlendirme  çalışma  sonuçları,  kim  tarafından
değerlendirildiği,varsa sorunun kaynağı ve yapılan iyileştirme faaliyetleri kayıt altına alır.
Laboratuarda  uygulanan  test  metotlarının  rutin  kullanım  sırasında  istenen performansı sağlamasının
koşullarını belirlemek, istenen amaca uygun nitelikte sonuç verdiğini test etmek ve kontrol altında tutmak amacı ile çalışmalar
yürütür.
Bildirimi kısıtlanan antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına kimler tarafından ulaşılabileceğini belirler.
Panik değerlerin zamanında ve etkin şekilde bildirimini yapar. Panik değer bildirimine ilişkin süreci  izler.
 Gerektiğinde testi isteyen hekime test süreci, sonuçları, yorumlanması ve ileri tetkik yapılması ile ilgili bilgi ve danışmanlık
hizmeti verirler.
Gerektiğinde laboratuara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri almak, teste uygun hale getirmek üzere
hazırlamak,
Laboratuar ortamını ve cihazları, analizin preanalitik ve analitik evrelerine hazır hale getirmek,
Mikrobiyoloji laboratuvar testleri ile ilgili analiz öncesi süreçleri kontrol altında tutulmasını sağlar.
 Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,
İhtiyaç duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek belgesi düzenlemek, eczane veya depodan alınmasını sağlamak.
Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul,
komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak, 
Uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek.
Başhekim yardımcısının onayı ile yürürlüğe giren nöbet listesi ve çalışma cetveline uymak.
Görevini Kalite Yönetim Sistemi; politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak. 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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