İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
1.1.1.
İDARİ
VE
MALİ
İŞLER
2015 yılı Ekim ayında Toplum Sağlığı merkezi , Aile Sağlığı Merkezi,112 Sağlık
Hizmetlerini içerisinde barındıran Modern Yığılca İlçe Entegre Devlet Hastanesi
açılışı yapılarak ilçe halkına hizmet etmeye başlamıştır.Bu maksatla yeni hizmet
binasıyla beraber;
1.Eksik
olan
personel
istihdamının
sağlanması,
2.Arşiv birimi hazırlanmış olup, sistematik hale getirilmesi için gerekli
düzenlemelerin
sağlanması,
3.Tıbbi sarf malzemelerin ve ilaçların gereksinimlerini giderecek şekilde temini,
4.Demirbaşların yeniden sayımı Demirbaş olarak değerlendirilen eşyaların kullanan
personele zimmetlenmesi planlanmıştır.
1.1.2. BULAŞICI HASTALIKLAR:
1.2016 Yılına ait bağışıklama hizmetlerinin değerlendirilerek önceliklerin
belirlenmesi
2.Yeni
aşı
takvimine
uygun
hareket
edilmesi
3.Yıllık
Rutin
Aşı
Programının
yapılması,
4.Aşı devamsızlığı olanların belirlenmesi ve sorunların ekip anlayışı ve işbirliği
içerisinde
çözümlenmesi,
5.Çocukluk
çağı
ve
genel
bulaşıcı
hastalıkların
değerlendirilmesi
6.Güncel hastalıklar ve doğal afetler için kriz yönetiminin organizasyonu ve
sektörler
arası
işbirliği
yapılması,
7.Soğuk
zincir’in
daha
düzenli
sağlanması,
8.Rutin aşı ve Ulusal aşı çalışmalarının plan ve programlarının yürütülmesi,
9.Aşı
kontrendikasyonu
olan
çocuk
ve yetişkinlerin
belirlenmesi,
10.Güvenli
ve
doğru
enjeksiyon
eğitiminin
sağlanması
11.Bulaşıcı hastalıklar tespit edildiğinde filyasyon raporu ve bildiriminin
sağlanması.
12.Sürveyans
hizmetlerinin
sürekliliğinin
sağlanması,
13.Misafir aşı çalışmalarının ilgili bildiriminin sağlanması, aksaklıkların
düzeltilmesi planlanmıştı.
1.1.3. ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI:
1.15-49 Yaş kadın nüfusunun değerlendirilmesi, izlem ve takiplerinin yapılması,

2.Etkin
Aile
planlaması
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması,
3.15-49
yaş
kadın
KKMM
eğitimlerinin
sürdürülmesi
4.Gebe, Loğusa, Bebek ve Çocuk ziyaret ve izlemlerinin doğru ve düzenli olarak
sağlanması,
5.Gebelerin tespiti, izlem, takipleri ve aşılarının (Tetanos vs) doğru ve düzenli
yapılması,

6.FKÜ ve Hipotiroidi için kan örneği alınması ve takiplerinin yapılması,
7.Ana-Çocuk ve bebek beslenme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
8.Çocuğun Psikososyal gelişimi çalışmalarının devamı ve desteklenmesi
planlanmıştır.
1.1.4. ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ:
1.Hıfzıssıhha
kurulunun
her
ay
düzenli
toplanması,
2.Su envanteri ve Bakteriyolojik İnceleme ve düzenli klor ölçümünün sağlanması,
3.4207 Sayılı Kanun doğrultusunda sigara denetimleri, sigarayı bırakma
eğitimlerinin devamının sağlanması
4.Piyasa denetimlerinin düzenli olarak yapılması,
5.Çevre Sağlığı ile ilgili sorunların ve şikayetlerin sonuçlandırılması,
6.Okul Sağlığı Hizmetlerinin devamının sağlanması,
7.Biyosidal Ürün sınıfındaki ürünlerin denetiminin aylık aktif olarak yapılması
planlanmıştır.
1.1.5.
İSTATİSTİK
İŞLEMLERİ:
1.Tüm Sağlık verilerinin doğru toplanması, değerlendirilmesi, zamanında
bildiriminin
sağlanması,
2.Günlük,Haftalık,Aylık,Üç aylık,Altı aylık ve Yıllık verilerin cetvellere,formlara
uygun ve doğru kaydedilmesi ve bildiriminin sağlanması planlanmıştır.
1.1.6.
SAĞLIK
EĞİTİM
HİZMETLERİ:
1.Sağlık Bakanlığının belirlendiği ve planladığı eğitimlerle ilgili materyallerin
(afiş,broşür,eğitim cd’si vb.) ilgili yerlere ulaştırılmasının sağlanması,
2.Sağlık Bakanlığının belirlediği Gün ve Haftalara ilişkin eğitim çalışmalarının
topluma ve ilgili hedef kitleye doğru ve düzeyli bir şekilde
ulaştırılmasının
sağlanması,
3.Hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve planlı olarak sürekliliğini
sağlanması,
4.Okul Sağlığı çalışmaları ve Sağlık Eğitimi hizmetlerinin planlanarak düzenli ve
düzenli yürütülmesinin sağlanması planlanmıştır.
1.1.7. İLAÇ VE ECZANE İŞLEMLERİ :
1.Bakanlığın ve Eczacılık Şubesinin bildirimlerini takip etmek ve uygulanmasının
sağlanması,
2.İlaçların kullanıma ilişkin halk sağlığı eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
3.İlaçların imhasına ilişkin olarak toplum eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
4.Kontrole tabi “Yeşil ve Kırmızı reçete” kayıtlarının uygun ve düzenli tutulması,
korunması
ve
bildirimlerinin
sağlanması,
5.Kontrole tabi ilaçların güvenlikli korunmasının sağlanması planlanmıştır.
1.1.8. RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ:
1.Toplum Ruh Sağlığı hakkında Halk Eğitim çalışmalarını planlanması,,
2.Aile Sağlığı Merkezi tarafından, Ruh Sağlığı hastalıklarının tespitinin takibinin
sağlanması,

3.Aile Sağlığı Merkezi tarafından Ruhsal hastalıkları bulunan aile bireylerinin ve
yakınlarının
destekleyici
eğitim
çalışmaları
düzenlenmesi,
4.Bilinen vakaların takip,denetim ve bildirimi (RS30) planlanmıştır.
1.1.9. ADLİ HEKİMLİK HİZMETLERİ:
1.Adli hekimlik hizmetlerinin ilgili yönetmelik, usul ve esaslar çerçevesinde insan
haklarını
yakışır
düzeyde
yürütülmesinin
sağlanması,
2.Kayıtların,bildirimlerin düzenli ve usulüne uygun bir şekilde yapılması,
3.Hizmetin yürütülmesinde tekniğe uygun raporların düzenlenmesi ve
arşivlenmesinin sağlanması planlanmıştır.
Yığılca ilçesindeki 39 köyün 28’ine mobil hizmet verilmektedir.

