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1. GÖREV/Ġġ ÜNVANI

: Birim Sorumlusu/Birim Sorumlusu

2. BAġKANLIK/

: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı/Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

3. ĠġĠN KISA TANIMI

: İl Sağlık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun
olarak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

4. GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
:

 Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve
denetlemek.
 Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili
birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
 Beslenme Dostu Okullar Programı için gerekli yazışmaları yapmak,
denetim ekipleri oluşturmak, denetim ekiplerine eğitimler vermek,
denetimleri yapmak ve sertifikaları düzenlemek.
 Okul Sütü Programının il düzeyinde takibini sağlamak.
 Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
 Okulda Diyabet Programı kapsamında yapılan çalışmaların il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
 Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat konularında halkın bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesini yönelik çalışmalar yapmak, Halk Sağlığı Yönetim
Sisteminde obezite danışanlarının takibini sağlamak.
 Yeterli ve Dengeli ve Hareketli Yaşam ve TKHH-TBH-TKDH-TSYEPTKİSH Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulunun organizasyonu ve
yazışmalarını yapmak.
 Böbrek Hastalıkları, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Kalp-Damar
Hastalıkları ile Kronik Hava Yolu Hastalıkları kontrol ve önlemeye
yönelik ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il
düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesinin sağlamak
için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
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 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin
ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesinin
sağlamak, yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını
yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik
faaliyetler yapmak.
 İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının vermiş olduğu
diğer görevleri yapmak.
 Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve
bilgilerini güncellemek.
 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde
bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak,
gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından
sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
 Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık
olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’
ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
 İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz
konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde
bulunmak
 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin
tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı
içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek
 Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri
yerine getirmek.
5. YETKĠLERĠ
:

 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip
olmak.
 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

6.

EN YAKIN
YÖNETĠCĠSĠ

: Başkan Yardımcısı

7.

ALTINDAKĠ BAĞLI
Ġġ UNVANLARI

: Diyetisyen, Hemşire, Ebe

8. BU ĠġTE ÇALIġANDA ARANAN NĠTELĠKLER
8.1. Eğitim

: Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak.

8.2. Yabancı Dil

: Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

8.3. Deneyim

: Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
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:

9. ÇALIġMA KOġULLARI
9.1. ÇalıĢma Ortamı

: Büro /Açık hava ortamında çalışmak.

9.2. ÇalıĢma Saatleri

: Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

9.3. Fazla Mesai

: Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.

9.4. Risk Durumu

: Gürültü, yüksek ısı, nem, titreşim, toz, koku, soğuk, iş kazası, meslek hastalığı,
trafik kazası

9.5. Seyahat Durumu

: Görevi gereği seyahat etmek
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Müşerref Şahingeri
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Birim Sorumlusu/Uzman

ONAYLAYAN
Dr. Hasan Çiftçi
Başkan

