İlçe Sağlık Müdürlüğünün Görevleri



Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer
değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.



Aile hekimliği hizmetlerinin ilçe düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve
nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.



Göç sağlığı kapsamında verilmesi gereken sağlık hizmetlerini sağlık kurum ve
kuruluşları arasındaki eşgüdümü de gözeterek yürütmek veya yürütülmesini
sağlamak.



Koruyucu diş sağlığı, adli tabiplik ve ölüm bildirim, cezaevi, okul ve toplu
yaşam alanları gibi yerlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve bu
hizmetleri vermek veya verilmesini sağlamak.



Kanser erken teşhis ve tarama ile aktif ve pasif kanser kayıtçılığı hizmetlerinin
sunulmasını sağlamak.



Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm
halkın/çalışanların korunmalarına ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik
gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla çalışmalar yapmak.



Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve
önlemeye yönelik ulusal programlar olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara
ilişkin programların ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek,
değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.



Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.



Ulusal Tütün Kontrol Programının ilçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak,
tütün denetimlerini yapmak, tütün ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeler
hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek.



Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, oluşabilecek
salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, gerekli malzemenin
envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların planlanmasını yapmak ve
tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak.



Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim
yerlerinin denetimlerinin yapılmasını sağlamak, görev alanıyla ilgili ürünlerden
numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak ile sağlıklı içme-kullanma suyu
temini için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak.



İlçe genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde
denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak.



İlçe genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık
politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile
hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek, tıp ve kamu
görevlileri etik ilkelerini uygulamak.



Bakanlık tarafından izin verilen geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamaları ile ilgili denetleme yaparak Bakanlık politikaları çerçevesinde
yaptırım uygulamak.



İlaç, tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik
araştırmalarla ilgili Bakanlıkça belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, sağlık
hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını takip etmek ve uygulanmasını
sağlamak.



İlçede sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekretarya işlerini
yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.



Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve
kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları
gerektiğinde süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak.



Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikâyeti değerlendirmek ve
sonuçlandırmak.



Laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek.



İşyerlerinin

sağlık

birimlerinin

durumlarını

saptamak,

değerlendirmek,

kayıtlarını tutmak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.


İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık
personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.



Psiko-teknik

merkezleri

ve

diğer

sağlık

meslek

mensuplarınca

açılan

merkezlerin açılış kapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.


Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.



Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,
evde sağlık yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini
bakanlık planı doğrultusunda ilçe düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetlerini
yürütülen hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması işlemlerini yürütmek.



Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının
tescili, takibi ve denetim işlemlerini yürütmek.



Yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim
ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyet
raporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.



İlçe

düzeyinde

sağlık

istatistiklerinin

derlenmesi,

veri

kalitesinin

değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları
yapmak.


Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak
haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak,
koordine etmek ve yürütülmesini sağlamak.



Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek.



Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi
sarf

depoları

ve

ecza

dolaplarının

açılışları

ve

çalışmaları

işlemlerini

düzenlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek. .


Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetine uygun şekilde
işlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.



Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim
hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi
işlemlerini yürütmek.



Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile
işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim
işlerini yürütmek.



Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve
depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup
olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması
işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemleri yapmak.



Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş
ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendi



Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. .



Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek. Sağlık kurum ve
kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek, Personele
verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.



Müdürlük ve bağlı birimlerinin genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek.



İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat
Merkezi; toplumu sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı hayat tarzını
teşvik etme üzere faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hayat Merkezimiz ile İlçe
düzeyinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi, sağlık
danışmanlığı ve hekimlik dışı sağlık hizmetlerine diyetisyenlik hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetlere
erişimi kolaylaştırarak hastaneye gereksiz başvururun önüne geçmeyi,
toplumun

yaşam

kalitesini

yükseltecek

alışkınlıkları

kazandırmayı

amaçlamaktayız. Sağlıklı Hayat Merkezinin hedef kitlesi sadece hastalar değil,
hastalar ve sağlamlar olmak üzere tüm toplumdur.

