
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ 

Bütün medikal cihaz ve sistemlerde meydana gelebilecek muhtemel arızaların önlenmesi amacıyla oluşturulacak, 

periyodik koruyucu bakım-onarım sisteminin ve meydana geldiğinde arıza giderişlerinin yapılarak ya da 

yaptırılarak, kullanımlarında devamlılığının sağlanması ve tüm medikal cihazların kalibrasyon ölçümleri için bir 

yöntem belirlemektir. 

 

2.0 KAPSAM 

Bütün medikal cihaz ve sistemler. 

 

3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı, Klinik 

Mühendislik Birim Sorumlusu, Biyomedikal Cihaz Sorumlusu, Tüm Birim Sorumluları. 

 

5.0 TANIMLAR 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Medikal Cihazların Kuruma Kabulü 

Satın alma birimi tarafından alımı yapılan ve tüm medikal cihazların kuruma kabulünde bilgi sistemlerinde kayıtlı 

demirbaş sistemine girişi Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Sorumlusu tarafından yapılır. 

Medikal Cihazların Kuruma Kabulünde Cihaz Eğitimi 

Kullanıcı eğitimi gerekli olan tıbbi cihazların ilk eğitimi satıcı firma tarafından verdirilir ve kayıt altına alınarak 

belgelendirilir. Daha sonraki zamanda ise kullanıcı herhangi bir cihaz için eğitim talebini, bağlı bulunduğu birim 

amirine iletilir. Gereken eğitim ilgili birim amiri ve klinik Mühendislik Hizmetleri tarafından organize edilir. 

 Periyodik Koruyucu Bakım-Onarım Planının Çıkarılması ve Uygulanması 

Klinik Mühendislik Birimi ilgili bütün medikal cihazlar/sistemlerde meydana gelebilecek muhtemel arızaların 

önlenmesi amacıyla, garanti süreleri içerisinde veya bakım anlaşması dahilinde ilgili firma ve gerekirse kullanıcı 

ile koordinasyon sağlayarak Yıllık Periyodik Koruyucu Bakım-Onarım Planı hazırlar ve uygulanır. 

Garanti süreleri sona eren cihazların planları daha öncekilere veya Teknik/Kullanıcı El Kitaplarında belirtildiği 

şekilde yapılır. Teknik/kullanıcı El Kitapları, ilgili teknik bölüm tarafından kalite birimine iletilerek doküman 

numarası verilmesi sağlanır. 

Dökümanların güncellerini kullanılması ve yenilenmesi bölüm tarafından kontrol edilir, kalite yönetim birimine 

yeni dokümanlar bildirilir. 

PBO’ı yapılacak cihazın bulunduğu bölüme ve bakımı yapacak firmaya bakım anlaşması veya garanti süresindeki 

cihazlar için, 1 hafta öncesinden, biyomedikal birim elemanı tarafından haber verilir. 

PBO’ı ilgili teknik bölüm personeli ve/veya Klinik Mühendisliği Birim elemanı nezaretinde veya tarafından 

yapılır. 

PBO’ı yapılan cihaza ait bakım raporu bakım yapan firma tarafından verilir. Bakımı ilgili kurum personeli yapmış 

ise ilgili cihazın Teknik/kullanıcı El Kitapları’ na uyar ve “Bakım Kontrol Formu” doldurularak, cihazın 

bulunduğu birim amirine de onaylatır. 

PBO ile ilgili belgeler ilgili teknik ve /veya Klinik Mühendislik Birim personeli tarafından, cihazlar için 

oluşturulacak tür bazlı klasörleme yöntemi ile saklanacaktır. 

Kalibrasyon Ölçümleri yapılan cihazların üzerine; kalibrasyon ölçümünü yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, 

bir sonraki ölçüm tarihini ve sertifikası numarasını belirten bir etiket yapıştırılır. 

Kalibrasyon ölçümleri yapılan cihazların sertifikaları Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminde üzerinden 

cihazlarının sertifika örneklerini istedikleri zaman görebilir durumdadır. 

Eğer kalibrasyon sonucu, normal değerlerin dışına çıkan cihazlar var ise, bunlar biyomedikal birimi tarafından 

kullanım dışı bırakılır ve temini konusunda gerekli çalışmalar başlatılır ve birim bilgilendirilir. 
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Koruyucu Bakım-Onarım Planının Oluşturulması ve Uygulanması 

Her yıl Ocak ayının başında, Tıbbi cihazlar için “Koruyucu Bakım –Onarım Planı” hazırlanır. 

Garanti kapsamında olan cihazlar için ilgili firmaları tarafından gerekli bakımları yaptırılır. Firması tarafından 

yapılan bakıma yönelik servis formu ya da bakım formları tutulur.  

Firması tarafından tutulan bakım formları Klinik Mühendislik Hizmetler Biriminde Muhafaza edilerek saklanır. 

Bakım Antlaşması olan cihazlar için ilgili firmaları tarafından plan dahilinde bakımları yapılarak kayıt altına alınır. 

Garanti süresi dolan cihazlar ve herhangi bir bakım antlaşması olmayan cihazların bakım işlemleri Klinik 

Mühendislik Hizmetleri personeli tarafından yapılır. ”Bakım Kontrol formu” olarak doldurulan formlar Birim 

tarafından muhafaza edilerek saklanır. 

Kayıtların Saklanması 

Kalibrasyon ve Bakım Formları 3 yıl süresi ile Klinik Mühendislik Hizmetler Birimi tarafından muhafaza edilir, 

3 yıl sonra arşive teslim edilir. 
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