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A- BİRİM
A.1. BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM VE/VEYA BAŞKANLIK
 Üst Birim:  Başkanlık: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı.
A.2. BİRİMDE YAPILAN İŞLER
 Topluma yönelik sağlık hizmetlerini kurum vizyonu ve hedefleri doğrultusunda İlde yürütmek.
 Laboratuvarları klinik örneği Aside Rezistans Boyama ile boyayarak mikroskopik incelemesini
yapmak.
 Tüberküloz laboratuvarları klinik örneği işler (dekontaminasyon, homojenizasyon ve
konsantrasyon), mikroskopi ve kültür ekimini yapmak
 Düzey III tüberküloz laboratuvarları, düzey II tüberküloz laboratuvarının yaptığı işlere ilave olarak
üreyen kültürlerde mikobacterium tüberculosis kompleks – tüberküloz dışı mikobakteri ayrımı ve
mikobacterium tüberculosis kompleks suşlarına birinci seçenek ilaç duyarlılık testi yapmak.
rifampisin dirençli olarak tespit edilen mikobacterium tüberculosis kompleks suşlarını ikinci
seçenek ilaç duyarlılık testi çalışılmak üzere ulusal tüberküloz referans laboratuvarına göndermek.
 Klinik örnek, işlenmiş örnek ve yaymaları saklamak.
 Klinik örnekleri veya işlenmiş örnekleri en az mikroskopi sonucu çıkana kadar saklamak.
 Yaymalar en az kültür sonucu çıkana kadar saklamak.
 Üremiş kültürleri en az bir yıl süre ile saklamak.
 Kalite kontrol yapmak.
 Çalışılan test parametreleri için iç kalite kontrolü yapmak.
 Çalışılan test parametreleri için dış kalite değerlendirme programlarına katılmak ve katılımı
belgelemek.
 Kalite kontrol sonuçları kayıt altına almak.
 Kalite kontrol sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yapmak.
 Mikroskopi sonuçları, klinik örneğin gelişinden itibaren tercihen aynı gün olmak üzere, en geç takip
eden iş günü içerisinde ilgili hekime raporlamak.
 Kültürdeki üremeler, en kısa sürede doğrulanır, tüm üremeler örneğin alınmasını takiben en geç 56
gün içerisinde ilgili hekime raporlamak.
 Mikobacterium tüberculosis kompleks - tüberküloz dışı mikobakteri ayrımı ve ilaç duyarlılık testi
sonuçları, sonuçlandığı gün ilgili hekime raporlamak.
 Yayma pozitif test sonuçlarını, kültür pozitif test sonuçlarını ve rifampisin dirençli bulunan
olguların test sonuçlarını 24 saat içinde Halk Sağlığı Başkanlığı ve ilgili hekime bildirmek ve kayıt
altına almak.
 Laboratuvarda bulunan cihazların ısı ve kalibrasyon takibini yapmak.
 Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya
kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri
göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
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 Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek,
gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.
B- BİRİM SORUMLUSU
B.1. NİTELİKLERİ
 Eğitim Düzeyi: Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen tüberküloz laboratuvarı veya hizmetlerinde çalışmış olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
 Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
 Astları: Tüberküloz Laboratuvarı çalışanları.
B.2. GÖREVLERİ
 Yukarıda belirtilen birim görevlerinin yapılması için birim çalışanlarının görev dağılımını
belirlemek.
 Birim çalışanlarına yapılacak işlerde rehberlik etmek.
 Birim işlerini verimlilik, bürokrasinin azaltılması ve süreç odaklı şekilde planlayarak standardize
etmek.
 Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
 Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
 Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre birim çalışanlarının performans değerlendirmelerini
yapmak.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
C- BİRİM ÇALIŞANI
C.1. NİTELİKLERİ
 Eğitim Düzeyi: En az lise düzeyinde eğitim veren ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olmak.
Laboratuvarın tıbbi işlemlerinde çalışanlar için en az sağlık meslek lisesi mezunu olmak. Tercihen
yüksekokul mezunu olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen tüberküloz laboratuvarı veya hizmetlerinde çalışmış olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak. Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek.
 Birinci Derece Amiri: Tüberküloz Laboratuvarı Sorumlusu.
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C.2. GÖREVLERİ
 Birim sorumlusunca yukarıda belirtilen birim görevlerinden kendisine verilen görevleri yerine
getirmek.
 Verilen görevleri ilgili mevzuat ve birim sorumlusunun talimatlarına uygun olarak yerine getirmek.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
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