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1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu  prosedürün  amacı  Suruç  Devlet  Hastanesi’nde  bulunan  tüm  medikal  cihazların  Biyomedikal  Birimi  tarafından
periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak ya da ilgili  dış kuruluşlara (firmalara) yaptırılarak
kullanımlarında devamlılığın sağlanması için yöntem belirlemektir.

Bu prosedür medikal cihazların bakım onarım ve kalibrasyon faaliyetlerini kapsar.

2.SORUMLULUKLAR VE TANIMLAR :

2.1.Bu prosedürün uygulama sorumluluğu sorunu bildiren kişiler, Biyomedikal Birimi ve Kontrol Teşkilatına aittir.

2.2.Medikal  Cihaz  Envanter  Numarası: Biyomedikal  Birimi  tarafından  verilen  tıbbi  cihaz  envanter  numarasıdır.  Bu
envanter numarası 11 haneden oluşur. İlk 3 hane cihazın kullanıldığı yere; ortadaki 5 hane uluslararası tıbbi cihaz koduna
GMDN (Global Medical Device Nomenclature), son 3 hane ise hastanedeki sıra numarasıdır.

2.3.Tıbbi Cihaz: Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan medikal amaçlı cihazlardır.

2.4.Klinik Mühendisliği Birimi Tıbbi Cihaz Arıza Bildirim Formu:

Biyomedikal  Birimine  yapılan  arıza  bildirimlerinden  sonra  Biyomedikal  Birimi  tarafından  yapılan  işin  kayıt  altına
alınabilmesi arızalı cihaz ve arızası konusunda bilgileri içeren formdur. Bu formu cihazı kullanan doktor teknisyen yada
hemşireler onaylayabilir. Form; arızası bildirilen tıbbi cihazın adını, markasını, modelini, seri numarasını, arızayı bildiren
ünite ismini, dahili numarasını, arıza bildirim, müdahale ve onarımın tamamlandığı tarihi/ saati, arızayı bildiren kişinin
isim ve soyadını, görevini, arıza tanımını, arızaya müdahale eden firma ise firma bilgilerini, müdahale eden kişinin isim,
soyadı ve görevini, arızaya müdahalede yapılan işlemleri değişen parça bilgilerini ve onaylayan kişinin adı, soyadı ve
görevini içermektedir.

3.PROSEDÜRÜN DETAYI:

3.1. Koruyucu Bakım ve Kalibrasyon Planının Çıkartılması

Satın alımı tamamlanan her türlü tıbbi cihazın kabulü Biyomedikal Birimi kontrolünde ilgili birim tarafından gerçekleşir.
Cihazın montaj ve demosu Biyomedikal Birimi ve ilgili birim bilgisi dışında gerçekleştirilemez.

Cihazın montajı ve demosu tamamlandıktan sonra ilgili firma tutanak ile cihazı ilgili birime teslim eder.

Yeni alınan tıbbi cihazlarda, kabul muayenesi kapsamında:

Kullanım El Kitabı/ Manueli (İngilizce ve Türkçe),

Fabrika çıkış ölçümlerine/ kalibrasyona ait raporlar,

Önerilen bakım prosedürü,

Önerilen kalibrasyon prosedürü,

Ulusal bilgi bankasına kayıtlı olma şartı,

Mümkünse cihazla ilgili uluslararası standartlara Uygunluk Belgesi Bölüm tarafından alınarak muhafaza edilir.
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Biyomedikal Birimi yeni alınan cihazı, kendisi için ayrıca tuttuğu Medikal Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takvimi’ne kayıt
eder ve Envanter numarası verir. Cihazın özelliklerine göre periyodik bakım, koruyucu bakım ve kalibrasyon faaliyetlerini
planlar.

Suruç Devlet Hastanesi’nde koruyucu bakım ve kalibrasyon işlemleri aynı periyotlarla yürütülmektedir.

Biyomedikal Birimi her yıl, periyodik bakım ve kalibrasyon yapılması gereken tüm tıbbi cihazların; seri numaralarının,
Envanter  numaralarının,  adlarının,  markalarının,  modellerinin,  bakımı  ve kalibrasyonu tarihlerinin  yer  aldığı  Medikal
Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takvimi hazırlar. Bu listeyi Kontrol Teşkilatına iletir.

Kalibrasyon ile bakım takviminin hazırlanmasında uluslar arası standartlar veya üretici firmaların cihaz için belirlediği
bakım ve kalibrasyon koşulları esas alınır.

Yeni alınan cihazlar, kabul muayenesinin ardından bir değerlendirme yapılarak uygun görülmesi durumunda, Medikal
Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takvimi’ne eklenir.

Biyomedikal  Birimi  planda  yer  alan  cihazların  periyodik  bakımlarını  ve  kalibrasyonlarını  yapmak  veya  yaptırmak ile
yükümlü ve yetkilidir.

3.2. Periyodik Bakım İşlemleri

3.2.1.Servis Sözleşmesi Olan Cihazların Periyodik Bakımı

Servis  sözleşmesi  bulunan cihazlarda;  cihazların  hangi  firma ile  servis  sözleşmesi  var  ise,  bakımı  Biyomedikal  Birimi
gözetiminde, üretici firmanın önerdiği şekilde, firmanın yetkili elemanları tarafından gerçekleştirilir.

İlgili bölüm onayı ile çıkartılan yıllık bakım takvimde olduğu gibi cihazın bulunduğu bölümlerde bakımlar yapılır.

Periyodik bakım yapıldıktan sonra firma tarafından Bakım Raporu düzenlenerek Biyomedikal Birimine teslim edilir. Firma
tarafından verilen Bakım Raporunda bulunması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

 Kontrol edilen cihaz parçalarının listesi

 Kontrol yöntemi

 Değiştirilen cihaz parçalarının listesi

 Koruyucu Bakıma yönelik işlemler (temizlik, yağlama vs.)

Bakım Raporunun, cihazın niteliğine göre yukarıda sayılan asgari hususları içerdiği Biyomedikal Birimi tarafından kontrol
edilir.  Daha  sonra  Biyomedikal  Biriminden  bir  tekniker  ve  bakım  yapılan  cihazın  bulunduğu  ünite  sorumlusu  veya
sorumlu  teknisyeni  tarafından  yapılan  bakımın  incelemesi  yapılır,  bakımın  sözleşmeye  uygun  olarak  tamamlanıp
tamamlanmadığı  ve  kabule  hazır  olup  olmadığı  tespitinden sonra  Teknik  sorumlu Hizmet  İşleri  Kabul  Teklif  Belgesi
doldurularak Hizmet İşleri Kabul Komisyonuna sunulur. Hizmet İşleri Kabul Komisyonu da Hizmet İşleri Muayene Kabul
Tutanağını gerekli incelemeleri yaparak doldurur ve yönetimin onayına sunar.

3.2.2. Servis Sözleşmesi Olmayan Cihazların Periyodik Bakımı

Servis sözleşmesi olmayan cihazlarda bakımları Medikal Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takviminde belirtilen sürede yapılır;
ancak  gerekli  görüldüğü  durumlarda  firma  çağırılarak,  üretici  firmanın  önerdiği  şekilde  veya  ECRİ  standartları
doğrultusunda cihazların periyodik bakımları yaptırılır.
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3.2.3. Garanti Kapsamındaki Cihazların Bakımı

Yeni  alınan tıbbi  cihazlar  garanti kapsamında oldukları  için;  garanti süreleri  boyunca cihazların  tüm bakım işlemleri
Biyomedikal  Birimi  gözetiminde  ilgili  firmanın  yetkili  elemanı  tarafından  yapılır.  İşlemler  “Servis  Sözleşmesi  Olan
Cihazların  Periyodik  Bakımı” başlıklı  kısımda anlatıldığı  şekilde yürütülür.  Ancak Hizmet İşleri  Kabul Teklif  Belgesi  ve
Hizmet İşleri Kabul Teklif Tutanağı doldurulmaz. Garanti ve Servis Sözleşmesi Olan Cihazlara yetkili firmanın izin verdiği
ölçüde biyomedikal müdahale edebilir

Garanti sürelerinin başlangıcı ve garantisi biten cihazlarla ilgili garanti takipleri Biyomedikal Birimi tarafından yapılır.

3.3.Koruyucu Bakım ve Kalibrasyon İşlemleri

3.3.1. Kalibrasyonların Yapılması

Hastanenin tüm kalibrasyon işlemleri ECRİ standartlarına göre Biyomedikal Ünitesi yada Akredite kuruluşlar tarafından
Medikal Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takvimi doğrultusunda yapılır. Cihazların kalibrasyon ölçümleri Akredite kuruluşlar
tarafından yapılacaksa;  kalibrasyon işlemleri  tarihinden önce Biyomedikal  Birimi  tarafından kalibrasyonun yapılacağı
kuruma dış yazı gönderilerek yada telefonla kalibrasyonlar için randevu alınır.

Medikal Cihaz Kalibrasyon ve Bakım Takvimi doğrultusunda, kalibrasyonu yapılacak olan cihazlar, belirtilen tarihlerde,
ilgili bölümler tarafından eksiksiz olarak hazırlanır. Hazırlanan cihazların kalibrasyonları Biyomedikal Birimi gözetiminde
gerçekleşir.

Cihaz yerinde kalibre edilecekse uygun saat belirlenir. Dış kuruluşun kalibrasyon merkezine gönderilecekse bir tutanak
ile Biyomedikal Birimi refakatinde ilgili kuruma gönderilir.

3.3.2.Kalibrasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3.3.2.1. Kalibrasyonu yapılan cihazlara ait Kalibrasyon Raporu

Dış kuruluş kalibrasyonu tamamladığında Biyomedikal Birimine sonuçları bir rapor ile iletir. Bu rapor içerisinde asgari
aşağıdaki hususlar bulunur; raporun bu asgari gereklilikleri sağlaması Biyomedikal Birimi’nin sorumluluğundadır:

Söz  konusu  cihazın  uluslar  arası  standartlarda  verilen  parametre  ve  toleranslara  göre  uygulanmış  olan  kalibrasyon
prosedürü ve formu veya,

Üretici firmanın önerdiği ve cihaza ait dokümanlarda yer alan değerlere göre ölçülen parametreler ve ölçüm sonuçları,

Ölçümlerin yapıldığı kalibratörlerin Kalibrasyon Sertifikalarının birer kopyası.

Dış  kuruluş,  yukarıdaki  hususları  içeren  bir  Kalibrasyon  Raporu  hazırlar  ve  bu  raporun  bir  kopyası  ile  Kalibrasyon
Sertifikalarının birer kopyası Biyomedikal Birimine iletilir.

3.3.2.2. Sonuçların Değerlendirilmesi

Değerlendirme işlemi sonrası kalibrasyon sonucu değerleri normal olarak kabul edilen cihazların “ Kalibrasyon Etiketi”
Biyomedikal  Ünitesi  tarafından cihazlara  yapıştırılır.  Kalibrasyon Raporları  ile  kullanılan kalibratörlere  ait  Kalibrasyon
Sertifikalarının birer kopyası Biyomedikal Birimi tarafından muhafaza edilir.
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Değerlendirme sonrası kalibrasyon sonucu değerleri normal olmayan cihazlara ise Biyomedikal ünitesi tarafından, gerekli
uyarı etiketi yapıştırılır kullanıcılara gerekli bilgiler verilir, eğer kullanımı sakıncalı ise ortamdan uzaklaştırılır yada cihazın
çalıştırılmasını engelleyici işlem yapılır. Sonra bu prosedürün “Bakım İşlemleri” kısmında anlatıldığı şekilde bakıma alınır,
daha sonra tekrar ilgili kalibrasyon merkezine ikinci bir kalibrasyon için gönderilir ve doğrulanır.

3.4. Tıbbi Cihazların Onarımı

Hastanedeki tüm tıbbi cihazların arızaları Biyomedikal Birimine bildirilir, Acil durumlarda telefonla biyomedikal birimine
iletilen arızalarda teknisyen hızlı bir şekilde arızalı cihaza ulaştıktan sonra yapılan işlemi Biyomedikal Müdahale Formu’na
kayıt  eder.  Biyomedikal  Birimine bildirilen  arızanın  Biyomedikal  Biriminde onarılabilmesi  halinde Klinik  Mühendisliği
Birimi  Tıbbi  Cihaz Arıza  Bildirim Formu Biyomedikal  birimi  tarafından doldurularak bir  nüshası  arıza bildirimi  yapan
üniteye  iletilir.  Arızanın  Biyomedikal  Birimi  tarafından  onarılamaması  halinde  biyomedikal  birimi  tarafından  uygun
firmaya yaptırılması sağlanır. Cihazın onarımı tamamlandıktan sonra Biyomedikal

Biriminden bir  tekniker  ve  onarımı  yapılan  cihazın  bulunduğu  ünite  sorumlusu  veya  sorumlu  teknisyeni  tarafından
cihazın gerekli kontrol ve testleri yapılarak teslim alınır.

Biyomedikal Biriminin bilgisi dışında hiçbir kişi ya da birim, dış firmalardan onarım hizmeti talebinde bulunamaz.

3.4.1. Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) olan Cihazların Arıza Giderimi

Arızalı tıbbi cihazın servis sözleşmesi (ya da garantisi) var ise; arıza Biyomedikal Birimi gözetiminde ilgili firmanın yetkili
elemanı  tarafından  servis  sözleşmesi  maddeleri  doğrultusunda  giderilir.  Onarımı  tamamlanan  cihaz  Biyomedikal
Biriminden bir tekniker ve onarımı yapılan cihazın bulunduğu ünite sorumlusu veya sorumlu teknisyeni tarafından cihaz
teslim alınır. Arızayı gideren firma tarafından Klinik Mühendisliği Birimi Tıbbi Cihaz Arıza Bildirim Formu’nun ilgili yerleri
doldurulur. Arıza Raporuyla birlikte bu formu Biyomedikal Birimine onaylatır. Biyomedikal

Birimi bu rapor ve formu dosyalar.

Eğer arızanın giderilmesi için yedek parça gerekli ise firma parçayı temin etme yoluna gider. Yedek parçanın temini, bu
prosedürün aşağıdaki “Yedek Parça ve Gerekli Malzemelerin Temini” kısmında belirtildiği gibi yürütülür.

3.4.2. Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) Olmayan Cihazların Arıza Giderimi

Arızalı tıbbi cihazın servis sözleşmesi (ya da garantisi) yok ise; arıza Biyomedikal 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 Biyomedikal Birimine onaylatır. Biyomedikal Birimi
bu raporu dosyalar. Arıza Biyomedikal Birimi tarafından giderilmişse, Arıza Raporu hazırlanır ve dosyalanır.

Her iki durumda da, arıza Klinik Mühendisliği Birimi Tıbbi Cihaz Arıza Bildirim Formuna kaydedilir.

3.4.3. Servis Sözleşmesi (ya da Garantisi) Olmayan Cihazların Yedek Parça ve Gerekli Malzemelerin Temini

Yedek parça ve gerekli malzemelerin temininde, Biyomedikal Birimi kontrol teşkilatının onayı ile ilgili firmadan yedek
parça ya da gerekli malzemenin temini yoluna gider. Eğer parça üretimden kaldırılmış yada temin edilemiyorsa temin
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edilemediğine dair firma raporu ile kontrol teşkilatına sunulur. Cihazın kullanılamaz olması durumunda cihazın alandan
uzaklaştırılması için yönetim gerekli işlemleri başlatır.

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

Yedek parça ve gerekli malzemelerin temininde, ilgili birim istek yazısı ile başhekimlikten talepte bulunur. Başhekimliğin
onayından sonra satınalma süreci başlatılmış olur.

3.5. Kullanım Dışı Cihazlar

Biyomedikal Birimi kullanımdan kaldırılan cihazları ve cihaz yer değişikliklerini kendi kayıtlarına geçirir.

3.6. Kayıtların Saklanılması

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

3.7. Kit Karşılığı Kullanılan Tıbbi Cihazlar

Kit  karşılığı  alınan  cihazların  bakım  onarım  ve  kalibrasyon  hizmetlerinin  takibi  Biyomedikal  Ünitesi  ve  ilgili  Bölüm
tarafından yapılır.  Kalibrasyon periyodu teknik  hizmetler  tarafından kontrol  edilir.  Cihazların  kalibrasyon şekilleri  bu
prosedürün kalibrasyon kısmında anlatıldığı hususlar dikkatte alınarak yapılır. Kalibrasyon talepleri cihazın bulunduğu
bolum tarafından istek yapılır.


