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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
 Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak,
gereken tedbirleri almak.
 Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer
kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını
yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların
temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını
denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri
bildirimde bulunmak.
 İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların
düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı
hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve
yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek,
gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini
sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan
kaldırılmasına çalışmak.
 Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı
zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum
ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde
tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak.
 İl’de Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini
yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İl’deki faaliyetleri ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordine etmek.
 Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi
başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini
yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara
bildirimini yapmak.
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 Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan
vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimler ile birlikte yapılmasını sağlamak.
 Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile
sağlığı merkezlerinde veya hastanelerde yatarak tedavilerini sağlamak ve takip etmek.
 İl’de sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
 Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını
sağlamak.
 İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi
sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma
projeleri hazırlamak ve ilgili kurum tarafından onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak
 Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
 İstatistik bilgilerinin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.
 Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
 GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
 Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik olarak programları yürütmek.
 Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 GBP ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör, enjektör güvenli atık
kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek.
 Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini yürütmek.
 GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve
değerlendirmek.
 Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri
ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının
yürütülmesini sağlamak.
 Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını
izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi
faaliyetlerini yürütmek.
 Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının
artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların
takibini yapmak ve yaptırmak.
 Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte koordine etmek ve yürütmek.
 Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını
sağlamak.
 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: En az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Tercihen
tıp fakültesinden mezun olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen bulaşıcı hastalıklar konularında iş tecrübesine sahip olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
 Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
 Astları: Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Tüberküloz ve Aşı Birimi 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.
Tercihen yüksekokul mezunu olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen bulaşıcı hastalıklar konusunda iş tecrübesine sahip olmak.
 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak. Bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek.
 Birinci Derece Amiri: Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Tüberküloz ve Aşı Birimi
Sorumlusu.
C.2. GÖREVLERİ
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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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