T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ VE PERSONEL
YÖNETİMİ

Ankara, 2015



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3
1. SAĞLIK HİZMETLERİ ...................................................................................................... 3
1.1. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ......................................................................................... 3
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması ......................................................................... 4
1.2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri .................................................................................. 4
1.2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ............................................................................. 6
1.2.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri ........................................................................ 7
1.3. Sağlık Hizmeti Veren Kurumlar ................................................................................... 8
1.3.1. Sağlık Bakanlığının Görevleri ............................................................................... 8
1.3.2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı .......................................................................... 17
1.4. Sağlık Hizmeti Veren Uluslarası Kurumlar ................................................................ 21
1.4.1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): .............................................................................. 21
1.4.2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ..................................... 23
1.5. Sağlık Hizmeti Veren Ulusal Kurumlar ...................................................................... 25
1.5.1. Kızılay ................................................................................................................. 25
1.5.2. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ........................................................... 26
1.6. Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi ....................................................................................... 27
1.6.1. Sağlık Evi ............................................................................................................ 27
1.6.2. Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezi .............................................................. 28
1.6.3. KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Birimi .................. 28
1.6.4. AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması) Birimi .................................... 28
1.6.5. Dispanserler ......................................................................................................... 29
1.6.6. Toplum Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Birimi: ........................................... 29
1.6.7. Hastaneler ............................................................................................................ 29
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 33
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 35
2. SAĞLIK HİZMETİ VEREN PERSONEL ........................................................................ 35
2.1. Sağlık Hizmeti Veren Meslek Mensuplarını Uyması Gereken Kriterler .................... 36
2.2. Bazı Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları ......................................... 37
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 46
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 47
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 49
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 50

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sağlık Hizmetleri

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi

MODÜLÜN SÜRESİ

40/30

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; sağlık hizmetlerinin işleyişini ve sağlık
kurumlarının yönetim yapısını ayırt etmeye yönelik bilgi ve
beceri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

1. Sağlık hizmetlerinin işleyişini ayırt edebileceksiniz.
2. Sağlık kurumlarının yönetim yapısını ayırt
edebileceksiniz.
Ortam: Sınıfortamı
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, akıllı tahta, internet,
yönetimle ilgili yayımlar, yazı tahtası vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gelişen sağlık sektörüne eleman yetiştiren okulların amacı,öğrencilere mesleki bilgi
ve becerileri kazandırmaktır. Sağlık hizmetlerinin neler olduğu ve sağlık yönetiminin nasıl
olduğu sağlık alanındaki öğrencilerin bilmesi gereken önemli konulardır.
Sağlıkla ilgili harcamalar bir masraf değil, insan gücü yatırımıdır. Hastalanan ve ölen
kişiler toplum için kayıptır. Toplumların en önemli zenginliği sağlıklı ve iyi yetişmiş insan
gücüdür. İşte bu nedenle sağlık alanında yetişecek öğrencilerin hangi sağlık hizmetini nasıl
ve hangi kurumda verdiklerini, kurumlar arasındaki ilişkiyi, görev ve sorumluklarını bilmesi
gerekir.
Bu modülde, sağlık hizmetlerinin çeşitleri, sağlık kurumlarının neler olduğu, sağlık
kurumlarında çalışan personelin görev ve sorumluklarınıöğreneceksiniz. Bu modül ile
kazanacağınız bilgi ve beceriler, size diğer derslerinizde ve meslek hayatınızda rehber
olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Ülkemizde verilen sağlık hizmetlerini ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde verilen sağlık hizmetileriniaraştırnız.



Tedavi edici sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti arasında farkları
araştırnız.



Rehabilite hizmetlerinin diğer sağlık hizmetlerinden farklarını araştırınız.



Koruyucu sağlık hizmeti veren kurmlar hangileridir? Araştırnız.

1. SAĞLIK HİZMETLERİ
Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) sağlığı şöyle tanımlanmaktadır: “Sağlık, yalnızca hasta
veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâlidir.” Bu
tanım, Dünya Sağlık Örgütü'nün temel yasasında yer alarak kesinlik kazanmıştır.

1.1. Sağlık Hizmetlerinin Tanımı
Sağlık hizmeti denilince, kişi, aile ve toplumların sağlıklarının korunması,
geliştirilmesi, hasta olanların tedavi edilmesi ve tedavi edilenlerin geri kalan yaşamlarını
sağlıklı olarak sürdürülebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla sağlık kuruluşlarınca yapılan
çalışmalara sağlık hizmetleri denir.
İnsanların sağlık hizmetlerinden yeterince, yerinde, zamanında ve gereksiz
masraflardan kaçınarak yararlanmaları önemlidir. Bu amaçla hangi durumlarda hangi kurum
ve kuruluşlara başvurulacağı iyi bilinmelidir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı; sağlığı
korumak, tedavi etmek ve rehabilite etmektir.


Sağlk hizmetlerinin içerği şunlardır.






Sağlıkhâlinin korunması,
Sağlığın geliştirilmesi,
Sağlığı olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi, önlenmesi,
Yeniden sağlıklıhâline kavuşulması için gereken tanı ve tedavi işlemleri
Kalıcı olumsuzluklar ortaya çıktığında bunların yaşamla bağdaşır hâle
gelmesi için gerekli olan esenlendirme ve destek işlemleri
(rehabilitasyon),
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Genel ve özel sağlık eğitimi / bilgilenmedir.

1.2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri birbirini tamamlayan nitelikte olmalarına rağmen
anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak, hizmet sunumunda etkinlik sağlamak, maliyet fayda analizi
yapabilmek vb. amaçlarla sınırlandırılma gereği duyulmuştur.


Sağlık hizmetleri genel olarak üçe ayrılır.




Koruyucu sağlık hizmetleri,
Tedavi edici sağlık hizmetleri,
Rehabilite edici sağlık hizmetleridir.

SAĞLIK
HİZMETLERİ

Koruyucu
Sağlık
Hizmetleri

Kişiye yönelik
Hizmetler

Tedavi edici
Sağlık
Hizmetleri

Çevreye
yönelik
hizmetler

Rehabilite
Edici Sağlık
Hizmetleri

Tıbbî
Rehabilitasyon

Sosyal
(Mesleki)
Rehabilitasyon

Şema1.1: Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması

1.2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kişinin ve toplumun sağlığının korunup geliştirilmesi için kişiye ve çevreye yönelik
olarak alınacak tedbirlerin tümünü ifade eder. Koruyucu sağlık hizmetleri çok geniş
kapsamlı bir hizmet türüdür. Toplumda hastalık ihtimali azaltılırsa, bütün toplum üyeleri
bundan yararlanır. Koruyucu sağlık hizmetleri bu niteliğinden dolaya diğer sağlık
hizmetlerine oranla daha ekonomiktir.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması kişiye ve çevreye yönelikolarak iki ana
gruba ayrılmaktadır.
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1.2.1.1. Kişiye Yönelik Olan Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmenlerikişileri, dolayısıyla toplumu hastalıklara
karşı dirençli ve güçlü kılmayı, hastalanmaları hâlinde ise erken dönemde teşhis ve tedavi
etmeyi sağlayan hizmetlerdir.


Bunlar;

Hastalıkların erken tanı ve tedavisi,

Kişisel sağlık düzeyini yükseltme ( Kişisel hijyeni, benslenme,
bağışıklama vb.)

Yeterli ve dengeli beslenme,

Aile planlaması,

Bağışıklama,

Sağlık Eğitimi,

İlaçla korumadır.

Kişiye yönelik olan sağlık hizmetlerin yürütülmesi
sağlık personeli tarafından yapılır.

sağlık kurumları aracılığı ile

1.2.1.2. Çevreye Yönelik Hizmetler
Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri çevrede sağlığı olumsuz etkileyecek
etmenleri zararsız hâle getirmeyi yada yok etmeyi amaçlayan uygulamaları kapsar. Genel
olarak çevre sağlığı hizmeti olarakbilinen bu hizmetler; yeterli düzeyde temiz hava ve su
temini, katı, sıvı ve tehlikeli atıklarınsağlığa uygun şekilde uzaklaştırılması ve imhası, haşere
ve kemigenlerlemücadele, gıda hijyeninin sağlanması, atık su ve kanalizasyon sisteminin
kurulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, radyasyon güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği
vb.hizmetleri kapsamaktadır.
Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri farklı kurumlar (Sağlık Bakanlığı,
Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb.) ve meslek grupları (çevre mühendisi,
kimyager, veteriner hekim, gıda mühendisi vb.) tarafından gerçekleştirlir.
Koruyucu sağlık hizmetleri; birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül koruma olmak
üzere üç ana basamakta gerçekleştirilir.


Birincil korumada, kişinin hastalıklara yakalanması önlenmeye çalışılır. Bu
amaçla yapılan aşılama, aile planlaması, genetik danışma ve sağlık eğitimi
hizmetleri gibi uygulamalar birincil korumayı kapsar.



İkincil korumada, birincil koruma hizmetlerinin etkisiz kalması durumlarında
uygulanır. İkincil koruma, hastalık belirtileri meydana gelmeden veya
belirtilerin yeni meydana geldiği durumlarda teşhis ve tedavi uygulamalarını
kapsar. İkincil koruma önlemlerinde, erken tanı, sağlık taramaları, alan
araştırmaları, uygun tedavi ve sakatlığı azaltma çalışmaları sayılabilir.
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Üçüncül korumada, alınan bütün önlemlere rağmen hastalığa yakalanan
kişilerde hastalığın olumsuz sonuçları en aza indirilmeye çalışılır. Hastalık
sonrasında oluşabilecek sakatlık ve işlev kayıplarının en aza indirilmesi için
alınacak önlemler de üçüncül koruma uygulamalarıdır. Örnek olarakdiabeti olan
kişide
göz
komplikasyonlarının
veya
diabetiknöropatide
bacak
amputasyonlarının engellenmesi verilebilir.

1.2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Hastalıkların veya sakatlıkların iyileştirilmesine yönelik yapılan tıbbi işlemlerin
tümüne tedavi edici sağlık hizmetleri denir. İlaç kullanımı, cerrahi müdahâlele gibi
uygulamlarbu gruba girer. Koruyucu sağlık hizmetlerine göre, tedavi edici
sağlıkhizmetlerinde kişisel fayda daha ön plandadır.

Şema1.2: Tedavi edici sağlık hizmetleri basamakları

Tedavi edici sağlık hizmetleri üç basamak şeklinde gerçekleşir.


Birinci basamak tedavi hizmeti: Hastaların ilk başvurdukları, evde ve ayakta
tedavi edildikleri kuruluşlardır. Aile hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri,
kurum hekimlikleri birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir.
Birinci basamaktaki imkânlarla tam ve tedavisi yapılamayan hastalar ikinci
basamağa sevk edilirler.



İkinci basamak tedavi hizmeti: Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi
hizmetlerinin verildiği hastanelerdir. Hastalar uzmanlar tarafından tedavi
edilirler.



Üçüncü basamak tedavi hizmeti: Bu hizmetin verildiği yerler en üst düzeyde
tıp teknolojisi kullanılan üniversite hastaneleri, kanser araştırma merkezleri, ruh
ve sinir hastalıkları hastaneleri ve senatoryumlardır. Birinci ve ikinci basamakta
sorunu çözülemeyen hastalar bu kuruluşlara sevk edilirler. Sağlık sorunu olan
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hastaların direkt olarak üçüncü basamağa müracaat etmeleri aşırı yığılmalara ve
hizmetlerin aksamasına sebep olmaktadır.
Tedavi edici hizmetlerin basamaklar hâlinde ele alınmasının nedeni bu basamaklar
arasında bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini vurgulamaktır.

1.2.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
Rehabilite edici sağlık hizmetleri; koruyucu ve tedavi edici çabalara karşın bir
toplumda kalıcı bedensel ve zihinsel bozuklukları olan insanlar olabilmektedir. Hastalık ve
kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların günlük hayatı etkilemesini
engellemek ya da bu etkiyi en aza indirmek, kişinin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına
bağımlı olmadan yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenen sağlık hizmetleridir. Bu
kişilerin sosyal bakımdan yeterli hâle getirilebilmeleri ve üretken bir yaşam
sürdürebilmelerinde bu hizmetin ve sosyal çevrenin önemi büyüktür.
Rehabilite edici sağlık hizmetleri, yataklı veya yataksız rehabilitasyon merkezleri
tarafından sağlanmaktadır. Yataklı tedavi kurumları İşletme Yönetmeliğinde, rehabilitasyon
merkezleri; organ, sinir, adale ve kemik sistemi hastalıkları ile kaza ve yaralanmalar veya
cerrahi tedaviler sonucu meydana gelen arıza ve sakatlıkların tıbbi rehabilitasyonunu
uygulayan yataklı kurum veya servisler olarak tanımlanmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri;
tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
1.2.3.1. Tıbbi Rehabilitasyon
Bedensel sakatlıkların olabildiğince düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek duruma
gelebilmesi için sunulan sağlık hizmetidir.

Resim 1.1:Tıbbi rehabilitasyon
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1.2.3.2. Sosyal (Mesleki) Rehabilitasyon
Sakatlanmalar ve/veya iş kazaları sebebiyle eski işlerini yapamayan bireylere ve/veya
belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma ve işe uyum sağlama gibi hizmetleri
içeren sağlık hizmetidir.

1.3. Sağlık Hizmeti Veren Kurumlar
Sağlık hizmetleri; Sağlık Bakanlığı, belediyeler, özel müteşebbisler, vakıflar ve diğer
devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yerine getirilmektedir. Örneğin;
koruyucu sağlık hizmetleri belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.
Anayasanın 56. maddesine göre; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenler.Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.”
Bu amaçla; sağlık hizmeti vermek, özel sektördeki sağlık ve sosyal kurumları
denetlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı Teşkilatını oluşturulmuştur.
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar
Kurulu’nca 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak,
yürürlüğe gire 663 sayılı Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı yeniden
yapılandırılmıştır. onların yaşadıkları devirlerin sosyal
SAĞLIK
BAKANLIĞI

MERKEZ
TEŞKİLATI

TAŞRA
TEŞKİLATI

BAĞLI
KURULUŞLAR

Şema 1. 3:Sağlık Bakanlığıteşkilat yapısı

1.3.1. Sağlık Bakanlığının Görevleri
Bakanlığın görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde
hayatını sürdürmesini sağlamaktır.


Bu kapsamda Bakanlık;



Halk sağlığının korumak, geliştirilmek, hastalık risklerini azaltılmak ve
önlenmek,
Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek,
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Uluslararası öneme haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini
önlemek,
Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirilmek,
Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası
kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı
maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde
piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesini
sağlamak,
İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi
artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak
ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt
sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak,
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak
sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması,ile
ilgili olarak sağlık sistemini yönetmek ve politikaları belirlemektir.

1.3.1.1. Sağlık Bakanlığının Hizmet Birimleri













Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
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Şema 1.4: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı şeması



Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri:
o

o

o
o
o

Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini planlama, teknik düzenleme yapmak, standartları
belirleme ve bu hizmetler ile hizmet sunucularını sınıflandırma,
bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırma,
Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye
yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli
planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlama ve bu hizmetleri
sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama,
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık
kurum ve kuruluşlarına izin verme ve ruhsatlandırma, bu izin ve
ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etme,
Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etme,
Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme
yapma,
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o


Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve
düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları
uygulama,
Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli komisyonları
kurma,
Sağlık kurum ve kuruluşları ile hizmetten faydalananlar arasında
doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirleme,
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili
düzenleme yapma ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü
uygulamalara izin verme ve denetleme, düzenleme ve izinlere
aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurma,
İlaç, tıbbî cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik
araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapma, izin verme ve denetleme,
Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve
uygulamasını sağlama,
Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik
düzenlemeler yapma, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlama,
İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri
mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapma,
Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütme,
Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve nitelik olarak
ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapma,
Mevcut sağlık insan gücünü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar
düzeyinde planlamak ve istihdamın bu plan çerçevesinde
yürütülmesini denetleme,
Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı
eğitim, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve
benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapma, koordine etmek,
kredilendirme, izleme ve denetimini sağlama,
İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin
standartlarını belirleme, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak
güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlama, sağlık meslek
mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işleri yapma veya yaptırma,
Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapma, kayıtlarını
tutma, personel hareketlerini takip etme,
Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personelinin ihtiyaç
planlamasını yapma,
Kura ile ataması yapılan sağlık personelinin planlama ve
yerleştirme işlemlerini yapmaktır.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Acil Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri:
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o
o

o

o
o
o
o

o

Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini
planlama ve yürütme,
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurma ve
işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etme, ilgili
birimlerin faaliyetlerini izleme, değerlendirme, hasta nakil ve sevk
koordinasyonunu sağlama,
Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve
idaresini
sağlama,
Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma
ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve
koordinasyon içinde sağlama,
Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve
uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde
sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılma,
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine
yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlama,
Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla
gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütme,
Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı
hazırlama ve uygulama, tatbikat organizasyonları yapma, ulusal ve
uluslararası tatbikatlara katılma,
Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda
ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere
yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmektir.Eczane

1.3.1.2. Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar
Sağlık Bakanlığı Teşkilat yapısında 4 adet kuruluş oluşturulmuştur.


Türkiye halk sağlığı kurumu

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle
görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. Bu kurumun hem
merkez teşkilatı hem de illerde taşra teşkilatı vardır.
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Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
o

Halk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlık için risk oluşturan
faktörlerle mücadele etme,

o

Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli
düzenlemeleri yapma,

o

Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne,
çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak
izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol
çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak,
belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlama,
uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlama, değerlendirme,
gerekli önlemleri alma, bu konuda politika ve düzenlemelerin
oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunma,

o

Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak
toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme
alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol
açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etme, bu hususları
izleme, araştırma, veri toplanmasını sağlama ve değerlendirme,

o

Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı
ilgilendiren her tür etkeni inceleme, teşhis etmek, değerlendirme ve
kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin
organizasyonunu sağlama ve ulusal referans laboratuvarı kurma ve
işletme, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren
konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri alma ve buna
yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etme,

o

Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi
amacıyla gerekli organizasyonu sağlama, halk sağlığını tehdit eden
konularda gereken tüm tedbirleri alma ve gerektiğinde müeyyide
uygulama,

o

Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunma, bu ürünleri temin
etmek veya edilmesini sağlama, ürettirme ve gerektiğinde üretme,

o

Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet
standardizasyonunu sağlama, meslek personelinin yetişmesi için
ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlama, eğitim
ve yayın faaliyetinde bulunma,

o

Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu veya
özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak,
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o

Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri
işlemlerini yürütme,

o

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama,
bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmektir.

i. Müslümanlar, ilk resmi eczaneleri daha 708'de, el-Mansur’un


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık
kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu kurulmuştur. Bu kurum hem merkezde hem de illerde taşra teşkilatı vardır.


Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:


Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri
sağlık kuruluşlarını kurma ve işletme, gerektiğinde bunları birleştirme,
ayırma, nakletme veya kapatma,



Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlama, faaliyetlerini
izleme ve değerlendirme, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma,
düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa
teklifte bulunma,



Performans değerlendirmesi yapma, rapor hazırlama, değerlendirme
sistematiği için her türlü alt yapıyı kurma,



Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve
çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları
yapma,



Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel
kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapma, müşterek
çalışma yürütme,



Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları
kurma,



Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri
işlemlerini yürütme,
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Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve
onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmektir.

Şema 1.5:Türkiye Kamu Hastaneleri KurumuMerkez Teşkilatı kuruluş şeması

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, kaynakların etkili ve verimli
kullanılması amacıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu
Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilmektedir. Hizmetin büyüklüğü gözönünde
bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir ve bir ilde Birlik kapsamı
dışında sağlık kurumu bırakılamaz. Birden fazla Birlik kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki
birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Şema 1.6:Türkiye Kamu Hastaneleri KurumuTaşra Teşkilatı kuruluş şeması



Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken
ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı
tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik ( doğal,
bütüncül ve yan etkisiz bir tedavi yöntemi) tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar
hakkında düzenleme yapmakla görevli, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini
ssahip, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulmuştur.
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Şema 1.7. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kuruluş şeması



Türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü

Türk boğazları, hudut ve sahilleri ile ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat
hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle görevli, Bakanlığa bağlı, özel
bütçeli, kamu tüzel kişiliğini sahip, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.Merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Genel Müdürlük taşradaki
görevlerini, Genel Müdürlüğe bağlı sağlık denetleme merkezleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Şema 1.8. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kuruluş şeması
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1.3.2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca
göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlükleri, sağlık grup başkanlıkları, toplum sağlığı
merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birimlerden oluşur.

Şema 1.9: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

1.3.2.1. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Yetki ve Sorumlulukları
İl Sağlık Müdürleri ilde Bakanın temsilcisi, Valinin sağlık danışmanıdır. İldeki bütün
sağlık teşkilatının Vali adına yönetimini üstlenir. Bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarınca
sunulan hizmetlerin Bakanlık politikalarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini
gözetir ve denetler.
İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları
oluşturulabilir. Bu başkanlıklara ayrıca personel görevlendirmesi yapılmaz ve buralarda
gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.
Türkiye İstatististik Kurumu verilerine göre; nüfusu 25.000 ve üzeri olan ilçelere
(büyükşehir olmayan illerin merkez ilçeleri hariç) İlçe Sağlık Müdürlüğü birimi kurulur.
Nüfusu 25.000 ile 50.000 olan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı
Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür. Nüfusu 50.000 ile 100.000 olan ilçelerde
gerekli durumlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu
görevini aynı kişi de yürütebilir.
Nüfusu 25.000'in altında olan ilçelerde Sağlık Grup Başkanı bulunur. Sağlık Grup
Başkanlığı ile Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür.


İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Görevleri:



Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı arasında hizmetin
bütünlüğünü sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlar.
Özel sağlık kuruluşlarının Bakanlık politikalarına ve düzenlemelerine
uyumunu denetler.
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Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, gerektiğinde yaptırım uygular.
Afet ve acil durumlarda, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini doğrudan
yürütür.
Bu hâliyle İl Sağlık Müdürleri, Bakanlık merkezine paralel bir şekilde
sistemin gözetim ve denetiminde yetkilidir. Sağlık hizmetlerinin daha
verimli, etkili, etkin ve hakkaniyetli yürütülmesi açısından önemli bir role
sahiptir.
Sağlık istatistiklerini toplar.
Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili program (hasta hakları birimlerinin
yönetimi, hasta memnuniyet anketleri, hakemlik, evde sağlık hizmetleri
vb.) ve faaliyetleri yürütür.
Aile hekimliği de olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin gözetim ve
denetimini yapar.

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri kurumlarındaki
diğer personelin kadro standardı ile Şube Müdürlüklerinin birim adları yönerge ile belirlenir.
1.3.2.2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimleri
Taşra teşkilatı; halk sağlığı müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı
laboratuvarlarından oluşur.


Taşra teşkilatlarında ihitiyaca ve mevcut mevzuata göre şube ve birimler
oluşturularak hizmetler yapılmaktadır.

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kanser Şube Müdürlüğü

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü

Obezite, Diyabet Ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü

Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü:

Tüberküloz Şube Müdürlüğü

Aşı Programları Şube Müdürlüğü

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Atama Şube Müdürlüğü

Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü

İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Mali İşler Şube Müdürlüğü
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Toplum sağlığı merkezi:

Toplum sağlığı merkezi, bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyive
korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek
içinplanlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu,
iyileştirici verehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize
eden, bu hizmetlerinverimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen,
bölgesinde bulunan sağlıkkuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu
sağlayan sağlık kuruluşudur.
Her İlçe’de ve 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa
tabiolmayan İl merkezlerinde bir toplum sağlığı merkezi kurulur. Sorumluluk alanları,
kurulduklarıİlçe’nin mülki idare sınırlarıdır.Toplum sağlığı merkezlerinin görev ve yetkileri
03/08/2011 tarihli ve 25143 sayılıToplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve
Çalıştırılmasına Dair Yönerge hükümleriçerçevesinde yürütülür.
Kurum görevlerinin daha etkin ve kesintisiz sunumunu teminen toplum
sağlığımerkezleri bünyesinde çalışanların sağlığı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması,
KETEM (Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi), veremsavaş gibi birimler
oluşturulabilir. Bağlı birimler, Kurumun belirlediği hedeflere uygun olarak ve ihtiyaç
doğrultusunda Valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile açılır ya da kapatılır.
Türkiye İstatistikKurumu verilerine göre toplam nüfusu 50.000’in altında olan
ilçelerde sağlık hizmetleri ilçedekitoplum sağlığı merkezi tarafından verilir. Bu yerlerdeki
toplum sağlığı merkezleri ilçe sağlıkmüdürlüğü yetkilerine sahiptir.


Toplum sağlığı merkezi, aşağıdaki hizmetleri sunar:

İdari ve mali işler,

Kayıt ve istatistik,

Plan ve program yapma,

Diğer kurumlarla işbirliği,

İzleme ve değerlendirme çalışmaları,

Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü,

Tüberküloz kontrolü,

Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü,

Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları,

Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,

Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri,

Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri,

Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri,

Ruh sağlığı programlarına dair hizmetler,

Ulusal programlar ile ilgili hizmetler,

Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri,

Acil sağlık hizmetleri,

Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri,
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Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,
Çevre sağlığı hizmetleri,
Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler,
Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri,
Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri,
Evde sağlık hizmetleri,
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri,
Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları,
Sosyal hizmet çalışmaları,
Hizmet içi eğitimler,

Halk sağlığı laboratuvarları

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden
kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal,
bakteriyolojik, mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve
radyolojik yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından
koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyan, salgınların önlenmesi ve
izlenmesi için gerekli analizleri yapan, su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan
sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrol ve ruhsatlandırılmasına esas analizleri yapan,
teknik danışmanlık yapan, eğitim veren birimdir.
Halk sağlığı laboratuvarları İl merkezlerinde ve ihtiyaca göre belirlenecek İlçe
merkezlerinde müdürlüğün teklifi ve Kurumun Onayı ile açılır. Bu laboratuvarlara Kurumca
laboratuvar sorumlusu görevlendirilir. İl merkezi nüfusu 1 milyondan fazla olan İl’lerde,
müdürlüğün teklifi ve kurumun onayı ile birden fazla halk sağlığı laboratuvarı kurulabilir.


Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Görevleri:

Ruhsatlandırma, denetim ve kontrol izlemeye yönelik olarak, insani
tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz
suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapma,

Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojikve kimyasal analizlerini
yapma,

İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapma,

Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü
ürünün halk sağlığı açısından gerekli analizlerini yapma,

Kurumun talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin
yapılabilirliğini sağlama,

Klinik laboratuvar hizmeti verme, beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun
gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve
biyokimyasal testleri ve analizleri yapma,

Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı
test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunma,
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Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin
saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim
planları ve materyalleri hazırlama, eğitim çalışmaları yapma,
Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası
gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

1.4. Sağlık Hizmeti Veren Uluslarası Kurumlar
Sağlık alanında uluslararası işbirliği yapma ihtiyacı ilk kez 19.yüzyılın başında
Avrupa kıtasındaki kolera salgınları nedeniyle ortaya çıkmıştır.Paris'te 23 Temmuz 1851'de
yapılan I. Uluslararası Sağlık Konferansına 12 ülke katılmış, toplantılar sonunda 137
maddelik bir Uluslararası Sağlık Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Ondokuzuncu yüzyıl sonuna kadar toplam 12 kez düzenlenen bu konferansların
üçüncüsü 1866'da İstanbul'da yapılmıştır. Bu konferanslarda üzerinde durulan başlıca
konular, Avrupa'yı kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklara karşı korumak ve bu hastalıklar
yüzünden ticaret ve ulaşmda görülen engelleri ortadan kaldırmaktır.

1.4.1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ):
1902
yılında,
Washington'da
Tüm
Amerika
Sağlık
Örgütü
(PanAmericanHealthOrganization - PAHO) kurulmuştur. Bu kuruluş, 1949'da Dünya Sağlık
Örgütü ile birleşmiştir. Bu örgütün de başlıca amacı, ticaret sırasında bulaşıcı hastalıkların
ülkeler arasında yayılımına karşı önlemler almaktır.
İkinci Dünya Savaşının bitiminde 1945 yılında San Francisco'da toplanan Birleşmiş
Milletler konferansında, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşu tartışılırken Çin ve
Brezilya delegelerince uluslararası bir sağlık örgütü kurulması önerilmiştir. 16 Haziran
1946'da New York'ta toplanan Birleşmiş Milletlere üye temsilciler (51 ülke), FAO/Gıda ve
Tarım Örgütü (FoodandAgricultureOrganization, ), ILO/Uluslararası Çalışma Örgütü
(International LabourOrganization), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü/UNESCO( United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization), OIHP
/Uluslararası Halk Hijyeni Ofisi) (International Office of PublicHygiene) , PAHO PanAmericanHealthOrganization, Kızılhaç Örgütü, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve
Rockfeller Vakfı gözlemcilerinin çabaları ile Dünya Sağlık Örgütü Anayasası
oluşturulmuştur.
Hazırlıklar 7 Nisan 1948'de tamamlanmış ve ilk genel kurul 24 Haziran 1948'de 53
ülkenin katılımı ile Cenevre’de toplanmıştır.


DSÖ'nün Anayasasının girişinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Birleşmiş Milletler Beyannamesine uygun olarak bu Anayasaya bağlı
olan devletler, tüm milletin mutluluğu, ahenkli ilişkileri ve emniyeti için
aşağıdaki ilkelerin temel olduğunu ifade ederler:

Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam iyi olma hâlidir.
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Erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıktan istifade etmek, ırk, din, politik
inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel
haklarından biridir.

Tüm milletlerin sağlığı barış ve güvenliğe ulaşmak için temel öge olup,
bireyler ve devletler arasındaki tam işbirliğine bağlıdır.

Herhangi bir devletin sağlığın gelişimi ve korunması yönünden elde ettiği
başarı herkes için değerlidir.

Değişik ülkelerde sağlığın gelişmesi ve hastalıkların, özellikle bulaşıcı
hastalıkların kontrolünde görülen eşitsizlik ortak bir tehlikedir.

Çocukların sağlıklı olarak gelişmesi temel bir önem taşır, her gün değişen
bir çevre ile uyumlu yaşama yeteneği bu gelişim için gereklidir.

Sağlığa tam anlamıyla ulaşmak için tıp, psikoloji ve ilgili bilgi
imkanlarının tüm milletlere ulaştırılması gereklidir.

Halk sağlığı düzeyinin geliştirilmesi için halkın bu konuda aydınlatılması
ve aktif işbirliğinin sağlanması büyük önem taşır.

Hükümetler kendi halklarının sağlığından sorumludur ve bunu korumak
geliştirmek için yeterli sağlık ve sosyal önlemleri alırlar."
Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul), Yönetim
Kurulu, Sekreterya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri) olarak üç organı
vardır.


Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri şunlardır:











Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol
oynamak,
Birleşmiş Milletler, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri,
hükümetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla işbirliği
sağlamak,
Talep edildiği takdirde hükümetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine
yardımcı olmak,
Talep hâlinde hükümetlere teknik veya acil yardım sağlamak,
İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, Birleşmiş Milletler’in isteği ile
sağlık hizmetleri sunmak,
Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme
yapmak,
Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü
için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek,
Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak
geliştirilmesi, iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda
uzman kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında
işbirliğini geliştirmek,
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Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler
yapmak, önerilerde bulunmak,
Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre
koşulları ile uyumlu yaşama olanağını araştırmak,
Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek,
Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek,
Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitim-öğretim standartlarını
geliştirmek,
Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak
şekilde, koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve
teknik konuları incelemek,
Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları
sağlamak,
Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek,
Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası
sınıflamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek,
Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hâle getirmek,
Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası
normlar geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak,
Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almaktır.

1.4.2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
UNICEF, 11 Aralık 1946'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 57 sayılı kararı ile
"United Nations International Children'sEmergencyFund" adıyla kurulmuş, daha sonra 1953
yılında adı UNICEF olarak değiştirilmiştir.
Kuruluş amacı İkinci Dünya Savaşı’nın yaptığı yıkımları düzeltmek amacıyla
çocuklara yönelik yiyecek ve diğer yardımları yapmaktır. 1950'li yıllarda bu amacın kapsamı
genişletilmiş ve dünyada yardıma muhtaç milyonlarca çocuk için daha uzun vadeli
hedeflerin oluşturulması gündeme gelmiş, çocuklara yapılacak yardımların, tek tek ülkeler
tarafından izlenen kalkınma planlarına ve programlarına uyumlu hâle gelmesi durumunda
daha yararlı olacağı yolunda bir politika izlenmeye başlanmıştır.
Bu amaç ve faaliyet kapsamı 1960'lı yıllarda daha da genişleyerek, öğretmen eğitimi,
ilkokullar için eğitim materyali ve donanımların geliştirilmesi, eğitim programlarının
yeniden düzenlenmesi, ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, büyük kentlerde temiz içme suyu
sağlanması, çevre sorunları gibi konuları da içine almaya başlamıştır.
1980'li yıllarda anne sütünü teşvik amacıyla geniş kapsamlı faaliyetler yürüten
UNICEF, gene bu yıllarda, birinci yaş içindeki tüm dünya çocuklarının %80'inin tam aşılı
hâle gelmesini hedeflemiş ve 1990 yılında bu hedefi gerçekleştirmiştir. 1989-1990 yıllarında
UNICEF'in üç önemli faaliyeti dikkati çekmektedir. Birincisi, "Çocuk Haklarına İlişkin
Sözleşme"nin 1989 yılında BM genel kurulu tarafından kabul edilmesidir. İkincisi, Mart
1990'da Tayland'da toplanan "Dünya Eğitim Konferansı"dır. Bu konferansta "herkes için
eğitim" sloganı ile ilkokul eğitimi, yetişkin eğitimi konularında hedefler belirlenmiştir.
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Üçüncü önemli faaliyet ise Eylül 1990'da tüm dünya liderlerini "Çocuklar İçin Dünya
Zirvesi"nde buluşturmasıdır.
UNICEF’in merkezi ABD'nin New York kentindedir. Bu merkezle bağlantılı olarak
dünyanın çeşitli bölgelerinde "Bölge Ofisleri" vardır.UNICEF programlarını yürütürken
hükümetlerle çalışır. Ancak bazı kişi ve kuruluşlarla da işbirliği yapabilmektedir.


UNICEF'in yürüttüğü başlıca programlar şunlardır:


Çocuk sağlığı
o
Temel sağlık hizmetleri
o
Bağışıklama
o
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının kontrolü
o
İshalli hastalıkların kontrolü
o
AIDS ve çocuklar



Beslenme
o
Mikrobesleyiciler (iyot, A vitamini, demir)
o
Anne sütü, emzirme



Güvenli annelik ve aile planlaması
o
Aile planlaması
o
Kadınların statüsü
o
Anne sütü
o
İletişim
o
Güvenli annelik
o
Temel eğitim ve okur-yazarlık



Zor koşullardaki çocuklar

Sokak çocukları ve çalışan çocuklar

İstismar ve ihmal

Askeri savaşlardaki çocuklar

Çocukluktaki sakatlıklar






Su ve çevrenin sağlıklı hâle getirilmesi
Kente yönelik hizmetler
Eğitim
Gelişmede kadın
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Resim 1. 2: UNICEF faaliyetleri

1.5. Sağlık Hizmeti Veren Ulusal Kurumlar
1.5.1. Kızılay
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti),Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım
gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik”
çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur.
Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.Türk
kızılayı'nın genel merkezi Ankara'dadır.
Yurt içinde ve dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su baskını gibi
durumlarda zarar görenlere karşılıksız yarar sağlayan ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi
malzemeler sağlayan ve bağışlarla ayakta duran bir kurumdur.

Resim 1. 3:Kızılayın faaliyetleri

Türk Kızılayı, kan merkezleri, afet müdahâle merkezleri, 81 ilde bulunan 700’ü aşkın
şubesi ile ülkemizin en yaygın, en etkin ve en güçlü organizasyon yapısına sahip sivil toplum
kuruluşudur.
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Dispanserler, sağlık merkezleri, rehabilitasyonlar kurar ve idare eder. Kan yardımı ile,
kan bağışı kabul edecek teşkilatlar açar. Yardıma muhtaç, hasta malul ve sakatlara gereken
yardımı yapar. Sivil savunmada görev alır. Kızılay gönüllü teşkilatını kurar. Büyük afetlerde
ve savaş dolayısıyla ortaya çıkan göçlerde yardımlarda bulunur. Kurtarıcı ve ilk yardımcılar
yetiştirir. Tehlikeli bölgelerde bulunup korunmaları gerekenlerin hükumetin göstereceği
yerlere taşınmalarına ve yerleşmelerine yardım eder. Milletlerarası Kızılhaç Komitesi,
Kızılaslan, Güneş Dernekleri Birliği ile bu derneklere bağlı diğer derneklerle işbirliği sağlar.
Kızılayın, savaşta ve barışta, milletlerarası yardımlaşmalarda çeşitli görevleri vardır.
Kızılayın gayesi; savaşta felakete uğrayanları koruyan Cenevre sözleşmeleriyle,
milletlerarası antlaşmalardan, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu antlaşmaların derneğe
yüklediği hizmet ve görevleri yerine getirmek, barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana
gelen tabii afet ve felaketlere karşı sağlık yardımlarında bulunmak, savaşta silahlı
kuvvetlerine yardımcı olmaktır. Kızılay dört yılda bir düzenlenen Milletlerarası Kızılhaç
Konferansına katılır.
Bugün Kızılayın yurdun her tarafında şubesi, kan merkezi ile gençlik kampları,
karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları, pekçok dispanser, aşocağı, öğrenci yurdu gibi
tesisleri vardır. Kızılay prensip olarak, milliyet, ırk, din ve sosyal şart ve siyasi inanç farkı
gözetmeksizin fertlerin ıstıraplarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. Milletlerarası karşılıklı
dostluk ve sürekli barış anlayışını destekler. Kızılay bağımsız bir kuruluştur. Devletin
kanunlarına tabi olarak insanlık faaliyetlerinde ve kamu otoritesinde yardımcı olur.
Kendisine bağlı bütün milli dernekler aynı haklara sahip olarak yurt sathında faaliyetini
sürdürürler. Kızılay menfaat beklemeksizin gönüllü bir yardım kuruluşudur.

1.5.2. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)
Sağlık Bakanlığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında 2004 yılında ULUSAL
MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulan
ve yaygınlaştırılarak devam eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) afet
bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahâle becerisine sahip
sağlık personelinden oluşmaktadır.Amaç afete maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk
müdahâle etmek,ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirgemektir.

Resim 1. 4: UMKE’nin faaliyetleri
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Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak ve halk sağlığını geliştirip
yaygınlaştırmayı amaç edinen meslek örgütleri, dernekler ve vakıflar sivil toplum kuruluşu
olarak faaliyet göstermektedir.

1.6. Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi
Sağlık hizmeti sunan kurumları özel ve kamu olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kamu
kurumları Sağlık Bakanlığı bünyesinde en küçük birimden,en kapsamlı sağlık hizmeti sunan
birimleri şu şekilde açıklayabiliriz.

1.6.1. Sağlık Evi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu 500’ün üzerinde olan belde,
köy ve mezralarda İl/İlçe Sağlık Müdürlüğün teklifi ve Kurumun onayı ile sağlık evleri
açılabilir. Bir sağlık evine birden fazla belde, köy ve mezra bağlanabilir. Sağlık evleri idari
yönden toplum sağlığı merkezine, hizmet yönünden ise aile hekimlerine bağlı birimlerdir.
SAĞLIK
HİZMETLERİ

KORUYUCU SAĞLIK
HİZMETLERİ

KİŞİYE
YÖNELİK

TEDAVİ EDİCİ
SAĞLIK HİZMETLERİ

ÇEVREYE
YÖNELİK

REHABİLİTASYON
HİZMETLERİ

YATAKLI
TEDAVİ
HİZMETLERİ

AYAKTAN
(GÜNÜBİRLİK)

Hemşirelik Bakım
Merkezi

Sağlık Evi
Sağlık Ocağı

Çevre Sağlığı Birimi

Aile Sağlığı
Merkezleri
Gezici Sağlık Birimi
Revir

Halk Sağlığı
Laboratuvarı
Sağlık Ocağı
Okul Sağlığı Birimi

Hastane

Gezici Sağlık Birimi

Özel Muayene
Hastane Polikliniği

Hastahane

Hastane Acil Servisi

Hemşirelik Bakım
Merkezi

Ayaktan Cerrahi
Merkezi

Aile Sağlığı
Merkezlerinin
Toplum Sağlığı
Merkezleri

Hastahane

Spor Tesisleri

Dializ Merkezi

Sağlık evlerinin görev ve yetkileri şunlardır:








Ana çocuk sağlığı hizmetleri (gebe ve çocuk izleme),
Sıtma eradikasyon hizmetleri,
Hasta takibi ve eğitimi,
Aşılama,
Aile planlaması hizmetleri,
Çevrenin düzenlenmesi ve korunması,
Sağlık eğitimi hizmetleri,
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Sağlık Ocağı

Evde Bakım
Merkezleri

Terminal Dönem
Bakım Merkezi

Evde Bakım

Sağlık Eğitim
Merkezleri

Rehabilitasyon
Merkezleri

Şema1.10: Bütüncül sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları



SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ




İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri,
Sosyal yardım hizmetleri verirler.

1.6.2. Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezi



Aile Hekimliği Birimi; bir aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarından oluşan aile
hekimliği birimidir.
Aile Sağlığı Merkezi; bir veya daha fazla aile hekimi ve aile sağlığı elemanları
tarafından aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşudur.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye
kapsamlı ve devamlı olarak verildiği yerlerdir. Bu merkezler, gerektiği ölçüde gezici sağlık
hizmeti verirler.

1.6.3. KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Birimi
Toplum sağlığı merkezinin kanser erken teşhis, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten
bağlı birimdir.Erken teşhis, tarama, takip ve destek,sosyal dayanışma çalışmaları ile hizmet
içi eğitimi ve halk eğitimi verirler

1.6.4. AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması) Birimi
Toplum sağlığı merkezinin kadın, ana, çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri ile eğitim
faaliyetlerini yürüten bağlı birimidir. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, ana
ve çocuk sağlığı ve üreme sağlığı (aile planlaması dahil) hizmetleri yeterince verilemeyen ve
birinci basamak sağlık kuruluşları eksik olan bölgelere öncelik verilerek, il merkezlerinde
her 100.000 nüfusa bir adet olmak üzere kurulabilir. Merkezi yerleşim nüfusu en az 30.000
olan ilçe merkezlerinde de bir adet merkez kurulabilmektedir.


AÇSAP Görevleri:

Aile sağlığı hizmetleri

Çocuk ve adölesan sağlığı hizmetleri

Kadın ve erkek üreme sağlığı hizmetleri (Aile planlaması hizmetleri
dahil)

Poliklinik hizmetleri

Laboratuvar hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Erken teşhis hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri

Kayıt bildirim ve değerlendirme hizmetleri
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1.6.5. Dispanserler
Ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, ufak çapta tedavi edilerek,
karşılığında ücret talep edilmeyen veya az ücret alınan bakım yerleri olarak
tanımlanmaktadır. Hastaneden başlıca farkı, dispanserlerde yatak bulunmaması hastaların
yatmadan teşhis ve tedavi edilmeleridir. Gerekirse kan, idrar tahlili, aşı yapılır, röntgen filmi
çekilir.

Bunlar:

Verem Savaşı Dispanseri: tüberküloz hastalığı ile ilgili çalışmaların
yapıldığı birimdir.

Sıtma Savaşı Dispanseri: sıtma hastalığı ile ilgili çalışmaların yapıldığı
birimdir.

Deri ve Tenasül(üreme organları) Hastalıkları Dispanseri: cinsel yolla
bulaşan hastalıklar(CYBH) yönünden muayene ve ayaktan tedavisini
yürütür.

1.6.6. Toplum Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Birimi:
Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve
Çalıştırılmasına Dair Yönerge’nin yayınlanmasından sonra, Türkiye’de Toplum Sağlığı
merkezleri kurulmuştur. Toplum sağlığı merkezleri nüfusa göre; 20.000 nüfusa kadar “D”
tipi, 20.001 - 50.000 nüfusa kadar “C” tipi 50.001 - 100.000 nüfusa kadar “B” tipi ve
100.001 nüfusun üzerinde “A” tipi olarak sınıflandırılır. Toplum sağlığı merkezlerinin
görevleri, sağlık ocakları ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

1.6.7. Hastaneler
Yataklı tedavi kurumları olarak da adlandırılan hastaneler, sundukları hizmetlerin
türlerine, hastaların hastanede ortalama kalış süreleri, hastanenin mülkiyetine ve yatak
adetlerine göre çeşitli şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneler Birliğine bağlı olarak faaliyet gösterirler.

Sundukları hizmet türlerine göre hastaneler:
Sunulan hizmet türlerine göre hastaneler; genel, özel dal hastaneleri ve eğitim
hastaneleri olarak çeşitlenmektedir.

Genel hastaneler: Her türlü acil ve acil vaka ile yaş ve cins farkı
gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dalları ile ilgili hastaların
kabul edildiği ve ayaktan veya yatarak hasta muayene ve tedavilerinin
yapıldığı yataklı kurumlardır.

Özel dal hastaneleri: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir
hastalığa tutulanların, ya da bir organ veya organ grubu hastaların
müşahede, muayene, teşhis ve tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.

Eğitim hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve ileri
dal uzmanları yerleştirilen genel ve özel dal yataklı tedavi kurumları ile
rehabilitasyon merkezleridir.
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Mülkiyetlerine göre hastaneler: Mülkiyetlerine göre diğer bir deyişle finansal
kaynakların türüne göre sınıflandırılma, başka bir sınıflandırılma türüdür.
Burada hastanenin mülkiyetinin kurum ve kuruluşlara ait olduğuna veya kurum
ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırma yapılmaktadır. Bu noktadan
hareket edildiğinde Türkiye’deki hastaneler Sağlık Bakanlığı’na, tıp
fakültelerine, yabancılara, azınlıklara, vakıflara, derneklere, Sağlık Bakanlığı
dışındaki özel kesime ait hastaneler olarak sınıflandırılabilmektedir:



Yatak sayılarına göre hastaneler: Bu sınıflamada genellikle kadro, personel,
finansman, malzeme dağıtımı ve istatistik bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.







Yatak adetlerine göre yapılan sınıflama şu şekildedir.
50 yataklı hastaneler
100 yataklı hastaneler
200 yataklı hastaneler
400 yataklı hastaneler
400 ve üzeri yataklı hastaneler



Entegre İlçe Hastanesi: Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık
hizmetlerinin aile hekimleriyle birlikte sunulduğu, kapasitesi
doğrultusunda yataklı hizmetlerin de verilebildiği hastanelerdir.

Başka bir sınıflama ise hizmet kapsamına göre yapılan sınıflamadır. Birinci basamak
sağlık hizmetleri sunan hastaneler, ikinci basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler ve
üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunan hastaneler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Özel sektörde, tedavi edici sağlık hizmetleri farklı uygulama şekilleri görülmektedir.
Bunlar günübirlik, yataklı tedavi, özel muayene, özel hastaneler, günübirlik cerrahi
merkezleri, evde bakım, terminal dönem bakım merkezleri, hemşirelik bakım merkezleri gibi
uygulamalarla gerçekleşmektedir.
Evde bakım (homecare), sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara,
ev ortamında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının (araç, gereç) sağlanması olarak
tanımlanmaktadır.
Terminal dönem bakım merkezleri (hospice):Terminal dönem hasta bakım
merkezleri de gerçekte tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumlar değildir. Bu
kurumlar, temel olarak, yaşama şansı olmayan hastaların hayatlarının son döneminde acı ve
ağrı duymadan yaşamalarını sağlamaya çalışmaktadırlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ülkemizde verilen sağlık hizmetlerini ayırt edebileceksiniz.
İşlem Basamakları
 Sağlık ve sağlık hizmetini tanımlayınız.
 Sağlık hizmetinin diğer hizmetlerden
farkını sıralayınız.
 Sağlık hizmeti çeşitlerini sıralayınız.

 Koruyucu sağlık hizmetini tanımlayınız.
 Kaç çeşit koruyucu sağlık hizmeti
verildiğini örneklerle sıralayınız.
 Tedavi
edici
tanımlayınız.


sağlık

hizmetini

 Tedavi
edici
sağlık
hizmetleri
basamaklarını örneklerle açıklayınız.
 Rehabilite edici
tanımlayınız.
 Sağlık
hizmeti
sıralayınız.

sağlık

veren

hizmetlerini

kurumları

 Sağlık kurumlarını tanımlayınız.
 Sağlık Bakanlığının görevlerini sayınız.
 Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatını ve
hizmet birimlerini açıklayınız.
 Sağlık Bakanlığı
açıklayınız.

taşra

teşkilatını

Öneriler
 İnternet, kütüphane ve diğer kaynak
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
 Diğer hizmet alanları ile sağlık
hzimetlerinikıyaslayabilrisiniz.
 Sağlık
hizmeti
çeşitlerini
araştırabilirsiniz.
 Çevrenizde koruyucu sağlık hizmeti
veren kurumları gezerek, hizmetler
hakkında bilgi alabilirsiniz.
 İnternet, kütüphane ve diğer kaynaka
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
 İnternet, kütüphane ve diğer kaynak
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
 Çevrenizde tedavi edici sağlık hizmeti
veren
kurumlaraıgezere,
yapılan
hizmetler hakkında bilgi alabilirsiniz.
 İnternet,
kütüphane
ve
kaynak
kitaplardan yararlanabilirsiniz.
 İnternet,
kütüphane
ve
diğer
kaynakakitaplardan yararlanabilirsiniz.
 Çevrenizde rehabilite sağlık hizmeti
veren kurumları gezebilirsiniz.
 Yapılan işlemleri gözlemleyerek sınıf
ortamında
arkadaşarınızla
paylaşabilirsiniz.
 Sağlık
hizmeti
veren
kurumları
araştırabilirsiniz.
 Sağlık kurumlarını kitap, dergi ve
internetten araştırabilirsiniz.
 Sağlık
Bakanlığının
görevlerini
internetten araştırabilirsiniz.
 Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatını ve
hizmet birimlerini mevzuattan ve
internetten araştırabilirsiniz.
 Sağlık Bakanlığıtaşra mevzuattan ve
internetten araştırabilirsiniz.
 Taşra teşkilatına geziler düzenleyip,
yetkili personelden bilgi alabilirsiniz.
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 Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşları  Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşları
sıralayıp görevlerini açılayınız.
internetten araştırabilirsiniz.
 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası
 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası
kuruluşları internetten araştırabilirsiniz.
kuruluşları açıklayınız.
 Kızılay, UMKE gibi kuruluşlara gezi
düzenleyip, bilgi alabilirisniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Koruyucu sağlık hizmetleri kaç basamakta gerçekleştirlir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

2.

Sağlık eğitimi nasıl bir sağlık hizmetidir?
A) Rehabilite edici sağlık hizmeti
B) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
C) Çevreye Yönelik sağlık hizmeti
D) Tedavi edici sağlık hizmetleri
E) Üçüncül koruma hizmeti

3.

Yeterli düzeyde temiz hava ve su temini hangi sağlık hizmeti kapsamında
değerlendirilir?
A) Rehabiliteedici sağlık hizmeti
B) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
C) Çevreye yönelik sağlık hizmeti
D) Tedavi edici sağlık hizmetleri
E) Birincil koruma hizmeti

4.

5.

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak tedavi hizmetinini verildiği yerlerden biri
değildir?
A) Aile hekimlikleri,
B) Toplum sağlığı merkezleri,
C) Fabrika revirleri
D) Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri
E) Verem savaş dispanseri
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi rehabilitasyondur?
A) Bedensel sakatlıkların olabildiğince düzeltilmesi
B) Belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme
C) Belirli bir işte çalışamayanlara iş bulma
D) İşe uyum sağlama gibi hizmetleri
E) Hiçbiri
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6.

Halk sağlığının korumak, geliştirilmek, hastalık risklerini azaltılmak ve önlenmek
görevi aşağıdakilerden hangi bakanlığın görevidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

7.

Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik
düzenleme yapmak. Bakanlığın hangi hizmet biriminin görevidir?
A) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
E) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

8.

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere
hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının
açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi,
Sağlık Bakanlığında hangi kuruluşun görevlerinden biridir?
A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
E) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALİYETİ–2

Sağlık hizmeti veren personelin görev ve sorumluluklarını ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarda görevli personelden yaptıkları
işlerle ilgili bilgi alınız.



Sağlık meslek mensuplarını görev ve sorumlukları ile ilgili internetten
araştırınız.



Sağlık meslek mensuplarını görev yaparken hangi kriterlere uyması gerektiğini
mevzuattan araştırnız.



Devlet memuru olan sağlık personelinin hangi kurallara uyması gerektiğini
araştırınız.



Sağlık persoenlinin hangi eğitimlerden geçtiğini araştırınız.

2. SAĞLIK HİZMETİ VEREN PERSONEL
Sağlık hizmetleri ya devlet ya da özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Devlet
kurumlarında çalışan sağlık personeline memur ya da kamu görevlisi adı verilir. (Anayasa
128. madde)
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.
Memurların bu haklarını düzenleyen kanun; 14/7/ 1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’dur (14/7/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete).
Sağlık hizmeti aynı zamanda bir ekip hizmetidir. Ekip; bir amaca ulaşmak için
aktiviteleri birbirini etkileyen ve birbirine bağımlı olan iki veya daha fazla kişiden oluşan bir
çalışma grubudur. Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) sağlık sisteminin gelişmesi için sağlık
sektörünün uyum içinde olmasını öngörmekte ve değişik alanlardaki sağlık personelinin, iş
bölümü ve iş birliği içinde olmasını gerektirir. Alma-Ata Bildirgesinin 9. Maddesinde de
etkin bir sağlık hizmeti sunmanın önemli öğelerinden birinin "ekip çalışması" olduğu
vurgulanmıştır. Sağlık ekibi; sağlık kurumlarında, ortak amaçları hasta bireye kapsamlı ve
kaliteli sağlık bakımının verilmesi için değişik sağlık mesleklerinden üyelerin bir araya
geldikleri, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve her birinin kendi
görevlerinin yerine getirildiği bir birliktir. Sağlık ekibi hemşire, doktor, psikolog, diyetisyen,
fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonellerden ve diğer sağlık personellerinden
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oluşur. Sağlık ekibindeki her bir meslek üyesinin kendine özgü fakat birbirini tamamlayıcı
hizmet vermesi beklenir. Ekip çalışması, hasta bireyin istek ve beklentilerini karşılama
amacıyla sağlık kurumunun değişik birimlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasını
sağlamaktadır. Ekip çalışması, tıbbi bakım sürecinin kaliteli olmasında büyük bir etkiye
sahiptir.
14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40.
maddesi hükümlerine göre hazırlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde
Çalışan Diğer Meslek
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” çercevesindesağlık
mesnsuplarının görev tanımları yapılmıştır.
Aynı zamanda 13.1.1983 tarih ve 17927 Mükerrer Resmi Gazetede yeyımlanan
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde sağlık mesleği mensuplarının yataklı
tedavi kurmlarında yapacağı işler belirtilmiştir.

2.1. Sağlık Hizmeti Veren Meslek Mensuplarını Uyması Gereken
Kriterler


Sağlık meslek mensuplarını ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek
mensuplarıuyması gereken zorunluluklar şunlardır:











Görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve
beceriler doğrultusunda; verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer
çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner yaklaşımla
ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapar.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulunun belirlediği sağlık mesleği
etik ilkeleri, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ve etik ilkelerle ilgili
diğer mevzuata uyar, hasta haklarını gözetir, hastalarla ve yasal
temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamaz.
Yanıltıcı, talep artırıcı ve kendilerini övücü tanıtım yapamaz, kampanya
düzenleyemez ve hiçbir şekilde reklam yapamaz. Sadece isim, unvan, dal
ve adreslerini tanıtabilirler.
Mesleğiyle ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan
öğrencilerin eğitimine destek verir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
faaliyetlerine katılır, destek verir.
Görevlerini yürütürken kendilerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarının
mesleki saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.
Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve
davranışlardan kaçınır.
Topluma karşı etik sorumluluk anlayışına uygun olmayan davranış ile
sözlü ve yazılı ifadelerden kaçınır.
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Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla; güvenli çalışma
ortamının sağlanması ve sürdürülebilirliği ile muhtemel risklerin
giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar.
Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını
sağlar.
Görevi ile ilgili kayıtları tutar.
Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim
doğrultusunda ilk yardım gereklerini yerine getirir.
Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili
özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da
diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlar hariç,
muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri
alır.

2.2. Bazı Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları


Tabip ve uzman tabip:Türkiye'de tıp doktorları 6 yıllık üniversite eğitimi
görürler ve mezun olduklarında pratisyen doktor olarak anılırlar.
Mezuniyetlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tasdiklenmesi sonrası reçete
yazma ve sağlık kurumlarında çalışma iznine sahip olurlar. Belirli bir alanda
uzmanlaşmak isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerler. Bu sınavı
başaran pratisyen doktorlar, uzmanlık alanlarına göre 4 ila 6 yıl arasında
uzmanlık eğitimi görerek uzman doktor olurlar.

Resim 2.1: Tabip



Diş tabibi ve uzman diş tabibi:Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olup,
insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan
bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve
düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü
mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.
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Diş tabipliğinin herhangi bir dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına
bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak
şarttır.

Resim 2.2:Diş tabibi



Ebe: Gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum
yaptırmakla görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde
gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık
programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Doğurganlık
sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yapar.

Gebelik tanısını koyar, normal gebe izlemini ve gerekli muayenelerini
yapar, riskli durumları erken dönemde belirler, gerekli önlemleri alarak
sevk eder.

Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler,
normal doğumları ve tabibin olmadığı hâllerde acil makat doğumları
yaptırı, gerektiğinde epizyotomi uygular. Doğum sürecinde normalden
sapmaları belirler, acil durum tedbirlerini alır ve tabibe haber verir,
tabibin direktifleri doğrultusunda acil müdahâlede bulunur.

Doğum sonrası dönemde; yenidoğanın ilk bakım ve muayenesini yapar,
gerektiğinde acil resüsitasyongerçekleştirir, anneye emzirme eğitimi
verir, annenin bakım ve izlemini yapar, normalden sapmaları tespit
ederek sevk eder.

Acil obstetrik durumlarda Bakanlıkça düzenlenen protokoller
doğrultusunda tanımlanan ilaçları uygular.

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını
korumak ve geliştirmek için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmeti verir.

Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama
programlarında görev alır.

0-6 yaş çocuk bakım ve gelişimini izler, özellikle gebe ve 0-6 yaş çocuk
aşıları olmak üzere bulaşıcı hastalıkların kontrol programlarındave
bağışıklamahizmetlerinde görev alır.
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Resim 2.3:Ebe



Hemşire; tabip tarafından acil hâller dışında yazılı olarak verilen tedavileri
uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama
süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını
planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili
sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri
ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar
(Değ.: Kanun No. 5634 RG: 2.5.2007/26510).

Mevcut mevzuata göre hemşirelik, uzman hemşire, başhemşire, yetkili
hemşire, sorumlu hemşire olarak tanımlanmıştır.

Resim 2.4:Hemşire






2.3.1954 tarihinde çıkarılan 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, 8/3/2010
tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik
Yönetmeliğinde tanımlanan iş ve görevleri yapar.
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama
süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını
kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir,
hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri
yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

39















Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil
durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada
beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı
ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu
süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
Hastaya lüzumu hâlinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete
edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı
ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini
öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin
uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı
talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler,
istenmeyen durumların oluşması hâlinde gerekli kayıtları tutarak hekime
bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında
sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi
olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan
kurumdan ayrılamaz.
Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür.
Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci
hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve
katkıda bulunur.
Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır,
oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde
karar mekanizmalarına katılır.
Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını
kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami
ölçüde göz önünde bulundurur.
Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.



Anestezi teknisyeni/teknikeri: Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması
(anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve
hekime yardımcı olan kişidir.



Tıbbi laboratuvar teknisyeni: Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli
laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi
analizleri yapan sağlık personelidir.



Acil tıp teknikeri:



İntravenöz(damariçi) ve intraossöz(kemikiçi) girişim ile hastaneye
ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.
Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon
uygulaması, gereklihâllerde krikotirotomi (hava yolu obstrüksiyonu olup
endotrakealentübasyonun mümkün olmadığı bazı acil durumlarda hava
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Acil tıp teknisyeni:














yolunun cilde en yakın olduğu krikotiroidmembran bölgesinden çok az
alet ve diseksiyon ile hava yolu sağlanması)ve oksijen uygulaması yapar.
Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara
kapatma ve basit kanama kotrolüyapar.
Hastanın nakle hazır hâle gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile
hastanın naklini sağlar.
EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon,
defibrilasyon, kardiyoversiyon, externalpacemaker uygulaması gibi
elektriksel tedavileri uygular.
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde
kullanır.
Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır
hâlde bulundurur, zorunlu hâllerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

İntravenöz(damariçi) ve intraossöz(kemikiçi) girişim yapar.
Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon (solunum yolunu
güvenlik altına almak veya solunumu kontrol etmek amacı ile trakea içine
bir tüp yerleştirilmesi işlemi) ve oksijen uygulaması yapar.
Uygun taşıma tekniklerini uygular.
Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı
otomatik ve tam otomatik eksternaldefibrilatörleri kullanır.
Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu
sağlar.
Hastanın nakle hazır hâle gelmesini sağlar.
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde
kullanır.
Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır
hâlde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Hemşire yardımcısı: Mesleki meslek liselerinin hemşire yardımcılığı
programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca
hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme
programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine
ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.


Görevleri şunlardır:
o
Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
o
Hastanın yatağını yapar.
o
Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
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Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü
oral ilaçları hastaya verir.
Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin
karşılanmasına yardım eder.
Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi
işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında
giyinmesine yardım eder.
Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye
yardım eder.
Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım
eder.
Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın
boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını
hemşireye bildirir.
Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine
yardımcı olur.
Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve
hareket etmesine yardım eder.
Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve
refakat eder.
Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına
yardım eder.
İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri
hemşireye bildirir.
Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını,
temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına
yardım eder.

Ebe yardımcısı: Meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup
ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel
bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat
eden sağlık teknisyenidir.


Görevleri şunlardır:
o
Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı
konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.
o
Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile
anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına
yardım eder.
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Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye
hazırlığını yapar.
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin
karşılanmasına yardımcı olur.
Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa
çıkmasına yardımcı olur.
Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme
konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda
fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.
Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve
refakat eder.
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek
sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi
verir.
Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama
programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.
Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun
şekilde saklanmasına yardım eder.
Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

Sağlık bakım teknisyeni:Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği
programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek
mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması,
kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve
refakat eden sağlık meslek mensubudur.


Görevleri şunlardır:
o
o
o
o
o
o
o

Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi
işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında
giyinmesine yardım eder.
Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın
yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun
uygun gördüğü pozisyonu verir.
İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri
sağlık meslek mensubuna bildirir.
Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam
aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.
Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına
uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur.
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Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının
hastaya uygulanmasına yardım eder.
Kullanılan
malzemelerin
hazırlanmasına,
temizliğine,
dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin
bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır
bulundurulmasına yardım eder.
Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve
refakat eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sağlık hizmeti veren personelin görev ve sorumluluklarını ayırt ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Sağlık persoenilini görev yaparken  İlgili
mevzuatı
internetten
uyması gerekli kriterleri sıralayınız.
inceleyebilirsiniz.
 İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
 Hemşirenin iş ve görev tanımını yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Hemşire yardımcısının iş ve görev  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
tanımın yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
 Ebenin iş ve görev tanımını yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Ebe yardımcısının iş ve görev tanımın  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Laboratuvar teknisyenin iş ve görev  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
tanımını yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Radyoloji teknisyenin iş ve görev  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
tanımını yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Anestezi teknisyenin iş ve görev  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
tanımını yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Sağlık bakım teknisyenin iş ve görev  İlgili mevzuatı internetten, kitap, Resmi
tanımın yapınız.
Gazeteden inceleyebilirsiniz.
 Sağlık kurumlardaki personelle iletişim
 Sağlık kurumlarında diğer çalışanların
kurabilirsiniz.
görev ve sorumluluklarını açıklayınız.
 Yürülükteki mevzuatı internet ve diğer
kaynaklardan inceleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti veren meslek mensuplarını uyması gereken
kriterlerdenbiri değildir?
A) Diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde çalışırlar.
B) Hasta haklarını gözetir.
C) Hastalarla ve yasal temsilcileriyle etik kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma
yaparlar.
D) Sadece isim, unvan, dal ve adreslerini tanıtabilirler.
E) Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir.

2.

Aşağıdakilerden hangisigebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal
doğum yaptırmakla görevli ve yetkili sağlık personelidir?
A) Ebe
B) Hemşire
C) Tıbbi laboratuvar teknisyeni
D) Sağlık Bakım Teknisyeni
E) Odyolog

3.

Aşağıdakilerden hangisisağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda
hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık
personelidir?
A) Fizyoterapist
B) Odyometri teknikeri
C) Tıbbi laboratuvar teknisyeni
D) Radyoterapi teknikeri
E) Optisyen

4.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım teknisyenin görevleri arasında yer almaz?
personelidir.
A) Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf
edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına
yardım eder.
B) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.
C) Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve
hareket etmesine yardım eder.
D) Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü
pozisyonu verir.
E) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek
mensubuna bildirir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer almaz?
A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
D) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
E) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

2.

Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak
aşağıdaki kurumlardan hangisini görevidir?
A) Toplum sağlığı Merkezi
B) Aile sağlığı merkezi
C) İl Sağlık Müdürlüğü
D) Halk sağlığı Laboratuvarı
E) Dispanserler

3.

Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam iyi olma hâlidir. İfadesi hangi kurumun anayasında yer almaktadır?
A) DSÖ
B) UNICEF
C) Kızılay
D) UMKE
E) UNESCO

4.

Aşağıdakilerden hangisi UNICEF'in yürüttüğü “Çocuk Sağlığı” programı içeriğinde
yer almaz?
A) Bağışıklama
B) Akut solunum yolu enfeksiyonlarının kontrolü
C) İshalli hastalıkların kontrolü
D) AIDS
E) Su ve çevrenin sağlıklı hâle getirilmesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi
donanıma ve müdahâle becerisine sahip sağlık personelinden oluşan ve Sağlık
Bakanlığı tarafından kurulmuş bir organizasyondur?
A) Kızılay
B) UNICEF
C) UMKE
D) UNESCO
E) WHO
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6.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti veren meslek mensuplarını uyması gereken
kriterlerdenbiri değildir?
A) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerine katılır, destek verir.
B) Diğer sağlık meslek mensuplarının mesleki saygınlığını zedeleyecek
davranışlardan kaçınır.
C) Toplumu ve bireyleri, sağlığı ile ilgili yanlış yönlendirebilecek ifade ve
davranışlardan kaçınır.
D) Mesleki risklere karşı kişisel korunma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar.
E) Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel
bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşır.

7.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş
ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür.
A) Çevre Sağlığı Teknisyeni
B) Hemşire
C) Hemşire yardımcısı
D) Tıbbi sekreter
E) Tıbbi laboratuvar teknisyeni

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
B
C
D
A
A
C
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
A
C
B

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

B
D
A
E
C
E
D
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