Kadıköy İlçe Sağlık Müdürünün Görevleri
İlçe sağlık müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen
görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli
müeyyideleri uygular. Birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini koordine eder. Eczacılık, tıbbi cihaz, biyomedikal alanında takip ve kontrollerini
yapar.























İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ve bağlı kuruluşlarda görev yapan tüm
personellerin göreve başlama-görevden ayrılma, izin, rapor ve diğer özlük işleri
yürütülmek, dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
Bölgedeki bulaşıcı hastalık verilerini toplayarak, kayıtlarını tutmak ve
değerlendirmek, Sürveyansını yapmak veya yaptırmak ve tüm tedbirlerin alınması için
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Bağışıklama Programını yürütmek,
Yenidoğan tarama programı kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Özel Hastaneler ve Aile Hekimliklerinde
yenidoğanlardan alınan topuk kanlarının sisteme girişlerini yapmak,
Gebe ve annelere yönelik gebe bilgilendirme, anne sütü, beslenme, aşılar, doğum ve
aile planlaması hakkında eğitimler vermek,
İşitme Tarama Programı kapsamında 1. sınıflara İşitme Tarama Testi yapmak
Diyetisyen vasıtasıyla sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı; psikolog ve sosyal
çalışmacılar vasıtasıyla akıl ve ruh sağlığı açısından bireysel danışmanlık hizmetleri
vermek,
Diyetisyen vasıtasıyla halka yönelik Diyabet ve Sağlıklı Beslenme
konularında, psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından akıl ve ruh sağlığı konularında
eğitimler düzenlemek,
Okullarda Sağlıklı Beslenme eğitimleri düzenlemek,
Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmek,
Sağlıklı yaşam aracı ile yapılan etkinlikler ve eğitimleri destekleme,
Okul Sağlığı eğitimlerini yürütmek. Okullarda sağlıklı beslenme, beyaz bayrak ve
okul sağlığı denetimlerini yapmak.
“Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri” konularında eğitimler
düzenlemek, yapılan bu eğitimlerde KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim
Merkezi) Hakkında bilgilendirme yapmak, kanser tarama testlerinin yapılması için
KETEM’ e yönlendirmeler yapmak,
ÖBS, SABİM, CİMER işlemlerini yürütmek,
Aile Sağlığı Merkezleri’nin nüfus ayarlamalarını yaparak, Aile Hekimliği ihtiyacı olan
yerleri Müdürlüğe bildirmek,
İlçemize başka il veya ilçeden gelen ya da mahalle değiştiren vatandaşların yeni aile
hekimine geçişini yapmak, bunlarla ilgili istatistiki bilgilerin kaydını tutmak,













Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlerinin mesailerini kontrol etmek ve mevzuatta
belirtilen hususlarda belirli periyotlarda denetimleri yapmak,
Okullarda, bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili doğru kararları vermek için gerekli olan
sağlık bilgilerine ve hizmetlerine ulaşmak üzere araştırma yapma, farkındalıklarını
artırıcı çeşitli eğitimler ve faaliyetler yürütmek,
Koruyucu diş sağlığı kapsamında okullarda tarama ve florlama uygulaması yapmak
ve eğitimler düzenlemek
Çevre Sağlığıyla ilgili olarak bölgedeki su numunelerini almak, kontrolünü ve takibini
yapmak, sulardaki klor miktarını günlük olarak ölçüp, eksikliği durumunda Belediye
Başkanlığıyla irtibat kurarak klor uygulamasının yapılmasını sağlamak,
Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında biosidal ürünlerle ilgili işlemleri yürütmek,
İlgili kurumlarla işbirliği halinde oluşturulan ekiplerle okul ve yurt denetimlerini
yapmak,
4207 sayılı kanun kapsamında tütün denetimini yapmak,
İlçe Hıfzıssıha Kurulu sekreterya işlerini yürütmek,
Özel Sağlık kuruluşları ile ilgili olarak ruhsatlandırma, personel ayrılış, başlayış ve
şikayetler ile ilgili işlemleri yürütmek,

