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Birimi: Laboratuvar 

Görev Adı: Laboratuvar Sorumlu Hekimi 

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri: Görevlendirilen Uzman Hekim 

Görev Amacı: Laboratuvar, Kan Alma Odasının düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
Bağlı Birimler: Tüm Klinikler ve poliklinikler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Hastane Laboratuvar, Kan Alma Odası hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden 

sorumludur. 

 Laboratuvarda ve Kan Alma Odasında kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin istemini ve kullanılmasının 

takibini yapar.  İşleyiş açısından Laboratuvar Teknisyenlerinin amiridir. 

 Laboratuvar ve Kan Alma Odasının çalışmalarını kontrol ve koordine eder. 

 Laboratuvar Teknisyenleri ile diğer birim çalışanları arasında doğan problemlerin çözümü için gerekli 

görüşmeleri yapar. 

 Çözümü bulunamayan durumlarda Başhekimliğe bildirir. 

 Görev yerinde bulunan cihazların çalışmalarını sık sık kontrol eder gerektiğinde kalibrasyonlarını ve 

periyodik bakımlarını yaptırır. 

 Çalışma alanlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyasal maddeler ile bütün demirbaş eşyanın 

muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludur. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak. 

 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, 

adalet ve özerklik ilkeleridir. 

 Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik 

köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

 Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder. 

 Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o  

 hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye sokması 

durumunda, hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir. 

 Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması anlamına gelmez. 

 Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu 

görevlerinden çekilebilir. 

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 

sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına 

giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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