GÖREV TANIMI OLUŞTURMA FORMU
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Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 01/01/2022

Harcama Birimi Adı: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
Açıklama
2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.6 eylemi için doldurulacaktır.
(bknz: Görev Tanımı Oluşturma Rehberi)
Bu form İş Süreçleri Tanımlama Formunda iş adımını gerçekleştiren personel için

Görev Unvanı

Birim Personeli

Başkanlık ve Birim

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı-Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi

Görev ve Sorumlulukları

Yetkileri

• Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.
• Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin
belge ve bilgileri sunmak.
• Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
• Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve
‘Önleyici Faaliyet’ çalışmaları yapmak.
• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
• Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
• Yaptığı görevinin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen görevinin kalitesini kontrol etmek.
• Aylık Performans Değerlendirme formunu göndermek,
• 1. Basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve danışmanlık hizmet sayılarının, Cezaevi CİK formunun toplanması ve MTİ (Mevsimlik tarım işçisi)
verilerinin toplanması ve HTS ye girişlerini yapmak,
• SHM verilerini bakanlığa göndermek,
• Sağlık Evleri İşlemlerini yapmak ,
• İlçe Sağlık Müdürlükleri Eğitim çalışmalarının toplanması,
• 1. Basamak sağlık hizmetleri temel eğitimlerine katılacak personelin listesinin belirlenmesi ve envanterin tutulması ile halk sağlığı hizmetlerini yürüten
personele verilecek “hizmet içi eğitimlerin” ilgili birimler ile planlanması, yürütülmesi, yapılması koordinasyonu, işlemleri ve envanterin tutulması
• E2, E3 Hizmeti Sunan İlçe Entegre Hastaneler Formu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne Bildirilmesi,
• TSİM – Hastane Bilgi Formu kontrolü ,
• Adli ve yerinde ölü muayenesi nöbet listelerinin toplanarak valilik oluruna sunulması,
•E2, E3 Hizmeti Sunan İlçe Entegre Hastaneler ve Sağlık merkezleri acil nöbet listelerini toplamak,
• Aile hekimlerinin Evde sağlık verilerinin gönderilmesi,
• Mobil sağlık hizmetleri verilerinin bakanlığa gönderilmesi,
• Ağız ve Diş sağlığı hizmetleri aylık form olarak toplanması ve bildirilmesi,
• SIHHAT Proje Verilerin ve Yabancılar Polikliniğinde Sunulan Hizmetlere Dair Formun bakanlığa bildirilmesi,
• Suriyeli Sığınmacılar Maliyet Analizi Verilerinin bakanlık sistemine girişlerinin sağlanması,
• Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hizmet içi eğitim sonuçlarının toplanması,
• Stajyer öğrencilerin maaş işlemine esas devam durum tabloları,
Araştırmabelirtilen
başvuruları
ve işlemleri,
•• Yukarıda
görev
ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

En Yakın Yöneticisi

Birim Sorumlusu

• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

Altındaki Bağlı Görev Unvanları
Bu Görevde Çalışanda Aranan Nitelikler
Eğitim

En az lise mezunu olmak

Yabancı Dil
Deneyim

En az 10 yıllık kamu/özel görev deneyimine sahip olmak.

Özel Bilgi / Beceri

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
• Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli görev deneyimine sahip olmak

Çalışma Koşulları
Çalışma Ortamı

Ofis ve laboratuvar ortamında çalışmak

Çalışma Saatleri

Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak

Fazla Mesai

Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek

Seyahat Durumu

Görevi gereği seyahat etmek

