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A- BİRİM
A.1. BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM VE/VEYA BAŞKANLIK
 Üst Birim:  Başkanlık: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
A.2. BİRİMDE YAPILAN İŞLER
Anne Bebek Sağlığı, Gebelik ve Doğum Hizmetleri:
 Sağlık Bakanlığı tarafından istenen doğumhane fiziki koşulları, oda nitelikleri, sezaryen oranları ile
ilgili verilerin tasnif edilmesi ve bildirilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
 Anne ve bebek sağlığı kapsamında bakanlıkça yayınlanan talimat ve eylem planlarının kamu
hastaneleri bazında uygulanması için gerekli çalışmaları koordine etmek.
 Anne dostu hastaneler, bebek dostu hastaneler ile ilgili çalışmaları yürütmek ve anne dostu hastane
olmak isteyen hastanelerin ilgili standartlara uygunluğu açısından gerekli hazırlıkların yapılması
kapsamında değerlendirme ve hazırlık çalışmalarını yürütmek, danışmanlık yapmak.
 Gebe eğitim sınıflarının standartlara uygunluğu, faaliyetleri, işlevleri, sınıfların açılması
değerlendirilmesi ile ilgili işleri yürütmek, aylık eğitim raporlarını Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığına bildirmek.
 Riskli gebe poliklinikleri ile ilgili çalışmaları takip etmek.
 Doğum sonu bakım programının hastanelerde uygulanması ve izlenmesi ile ilgili çalışmaları
yürütmek.
 Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu çalışmaları ve Bebek Ölümleri İnceleme Komisyonu
çalışmalarına katılmak.
 Anne ölümlerinde, annenin ayaktan ve yatarak tedavi gördüğü sağlık tesislerindeki kayıtları,
epikrizleri raporu ve diğer belgelerinin değerlendirme komisyonuna ulaştırılması ile ilgili
çalışmaları koordine etmek.
 Acil obstetrik bakım eylem planları ile ilgili çalışmaları değerlendirmek ve bakanlığa bildirmek,
konu ile ilgili yapılan çalışmaları izlemek.
 “Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi” ne göre hastanelerde yapılması gereken izlem, muayene
kontrol ve tedavilerinin uygulanmasını ve sürecin kontrol edilmesini sağlamak.
 Yeni doğan tarama ile ilgili olarak Bakanlık tarafından istenen çalışma ve algoritmaları ilgili
hastanelere bildirmek ve takibini yapmak.
 ROP hizmetleri ile ilgili çalışmaları takip etmek.
 Perinotoloji merkez hizmetleri ile ilgili çalışmaları takip etmek.
Ruh Sağlığı Hizmetleri:
 Bakanlıkça istenen, bağlı sağlık tesislerimizdeki psikiyatri kliniklerinin fiziki koşulları, oda
nitelikleri, kapasiteleri doluluk oranları ile ilgili verilerin tasnif edilmesi ve bildirilmesi ile ilgili
işleri yürütmek.
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 Bakanlıkça yayımlanan “Uyuşturucu ile Mücadele 2018-2023 Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem
Planı” kapsamında paydaş kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak ve il koordinasyon
toplantılarına katılım sağlamak, toplantı kararları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi (AMATEM), çocuk ve ergen madde
bağımlılığı tedavi merkezi (ÇEMATEM), çocuk izlem merkezi (ÇİM), toplum ruh sağlığı merkezi
(TRSM), sigara bırakma polikliniği, denetimli serbestlik polikliniği aylık verilerini toplamak, takip
ve bildirimlerini yapmak.
 Merkezlerin denetimlerinde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ile ilgili çalışmaları
takip etmek.
 Merkezlerin verimliliğinin ve hizmet kapasitelerinin artırılması ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 TRSM koordinasyon kurulu toplantılarına katılmak ve toplantıda alınan kararların uygulanması ile
ilgili çalışmaları yürütmek.
 İlgili merkezlerin açılması veya yer değiştirmesi ile ilgili saha araştırması yapmak, yapılan
çalışmalar ile ilgili rapor hazırlamak ve üst yönetime sunmak, üst yönetim kararları doğrultusunda
çalışmaları yapmak.
 Ruh sağlığı ve hastalıkları ile madde bağımlılığına yönelik tedavi taleplerinin değerlendirilmesi ve
ilgili kurumlara bildirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Hizmetleri:
 KETEM koordinasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, teşhis merkezlerimizden alınan aylık ve 3
aylık verileri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bildirmek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yapılan işlerle ilgili süreçlerinin iyileştirilmesi için, kontrol, değerlendirme ve diğer çalışmaları
yaparak ilgili birimlere raporlandırma yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak, gerektiğinde
iyileştirme faaliyetlerine katılmak.
 Özellikli sağlık hizmetleri kapsamında anne bebek sağlığı, ruh sağlığı ve KETEM koordinasyonu ile
ilgili yapılan çalışmalarda diğer kurumlarla işbirliği 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.
 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 düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Tercihen sağlık kurumları yönetimi, sağlık idaresi alanlarında lisans veya lisansüstü eğitim veren
kurumlardan mezun olmak.
 İş Tecrübesi: Tercihen hastane yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi konularında iş tecrübesine
sahip olmak.
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 Diğer Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
 Birinci Derece Amiri: Başkan Yardımcısı.
 Astları: Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi (2) 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 hastane ve sağlık ile ilgili alanlarda 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: Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi (2) Sorumlusu
C.2. GÖREVLERİ
Alt Birim Sorumluları:
 Hizmet birimi ile ilgili iş ve işlemleri birim sorumlusunun bilgisi ve onayı dâhilinde koordine
etmek.
 Birim çalışanlarınca yapılan işleri kontrol etmek.
 Yaptığı işle ilgili güncel mevzuatı takip etmek.
 Bağlı olduğu amirin, çalıştığı birim ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.
Tüm Birim Çalışanları:
 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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