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Sunum planı

• Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü kısa tanıtımı

• Birimler ve faaliyet alanları

• Çalışmalardan örnekler
• ÇEKÜS birimi çalışmaları

• Takipsiz gebe çalışmalarından örnekler

• Kanser birimi çalışmaları
• Kanser tarama çalışmaları faaliyetleri

• Eğitim birimi çalışmaları

• İzlenimler



ETİMESGUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İstasyon Mah.Akasya Cad.No:5/A Kat:2 Etimesgut/ANKARA

Tel: 279 55 02-03

Fax: 279 55 04               

E- posta : ankara.etimesgutsm@saglik.gov.tr



İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ana Bina

Personel hizmetleri

Disiplin birimi-CIMER-BIMER-SABIM

Ulaştırma Hizmetleri

• Eczacılık hizmetleri

• Özel ağız diş sağlığı merkezleri

• Özel diş sağlığı poliklinikleri

• Diş hekimi muayenehaneleri

• Özel hastaneler 

• Diyaliz merkezleri 

• Fizik tedavi merk.

• Medikaller

• Özel hekim 

muayenehaneleri

Özel sağlık hizmetleri

Ayniyat

Gelen-giden evrak birimleri

Muhasebe (Mutemetlik)

Ruh sağlığı birimi



ETİMESGUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

EK HİZMET BİNASI 

Adres: Şeker Mah.1408. Cadde No:25 Eryaman/Etimesgut/ANKARA

Tel: 282 57 78

Fax: 282 57 77

E- posta :ankara.etimesguttsm@saglik.gov.tr



İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ek Hizmet Binası

Ulaştırma Hizmetleri

Bağışıklama

Ayniyat
Gelen-giden evrak birimleri

Muhasebe (Mutemetlik)

Çalışan sağlığı ve güvenliği

Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı

Çevre sağlığı

Aile hekimliği ve toplum sağlığı Bulaşıcı olmayan hastalıklar

Kronik durumlar//Hareketli yaşam

Bilgi işlem-istatistik

Bulaşıcı hastalıklar

Eğitim  

Kanser 

Obezite ve beslenme danışmanlığı



ETİMESGUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

EK HİZMET BİNASI 

Bağışıklama birimi

Evlilik danışmanlığı birimi

Adres: Şeyh Şamil Mah.TBMM Cad 132.Sok.No:3, Ankara

Telefon: 282 62 68



ETİMESGUT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

BAĞLI BİRİMLER

Kanser Erken Teşhis Tarama ve 

Eğitim Merkezi-KETEM

Adres: İstasyon Mah. Leylak Cad. Sok. 6/2 

Tel: 0312 243 07 08

Hemoglobinopati-Talasemi 

Tanı Merkezi

Adres: Elvan Mah. 1918. Sok. 2 

Tel: 0312 226 69 00









Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

a) Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri hakkında topluma yönelik eğitim programlarını
planlamak ve uygulamak,

b) Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri kapsamında Bakanlığın planladığı tüm programları
yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak.

c) Aile hekimleri ve/veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç uygulaması
ve ilgili diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

ç) Bölgesindeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri, üniversite
hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kadın ve üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili verilerini
ve bilimsel çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

d) Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve evlilik işlemi için gerekli sağlık raporunun
aile hekimlerince verilmesini sağlamak,

e) Üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelini iş başında izlemek ve değerlendirmek



• Riskli gebeler

• Geçici koruma altındaki gebeler

• Tarama programları

• Evlilik danışmanlığı hizmetleri

• Aile planlaması hizmetleri

• Bebek ölümleri

• Anne ölümleri

• Eğitimler

• …

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi



Riskli gebeler



Geçici koruma altındaki gebeler

İlk vaka:

• 21 yaşında, Kuzey Irak göçmeni kadın

• Evde gerçekleştirmeye çalıştığı doğum

sırasında gelişen mesane rüptürü ve yoğun

kanama nedeniyle bir eğitim araştırma

hastanesi aciline kaldırılmış

• İlk karşılaşma taburculuk sonrası

dönemde; ateş, idrar retansiyonu ve ağrı

şikayeti mevcut.

• Kısa-uzun vadeli çözümler?



Geçici koruma altındaki gebeler

• Benzer durumdaki

gebelerin tespit

edilmesi

• Ev ziyaretleri, aşılama

çalışmalarından gelen

bildirimler, kişilerin

yönlendirmeleri

• Gebe değerlendirme

formu



Bölgede yaşayan geçici koruma altındaki kişilerin
belirlenmesi

Sağlık ihtiyaçları yönünden değerlendirilmesi

Sağlık hizmetlerinin planlanması/organizasyonu/sunumu

Kimlik numarası olan
kişiler

Kimlik numarası
olmayan kişiler

Acil durumlar Stabil durumlarAcil durumlar Stabil durumlar



Süreklilik…

• Kimlik numarası olmayan kişiler için

protokol yapılması

• İlçe düzeyinde bu konudaki çalışmaların

sürdürülebilirliğinin sağlanması

• Görevlendirmeler

• Nüfusun sık yer değiştirmesi

• Aile hekimlerinin kendi nüfuslarına

kaydetmek konusundaki endişeleri



Kanser Taramalarına Yönelik Çalışmalar

Sorun: İlçe genelinde kanser taramalarına katılımın düşük olması

Mevcut istatistikler ve hizmet sunum kapasitesinin gözden
geçirilmesi

Daha önce bu konuda yapılan çalışmalar/bulgular

Kanser taramaları konusunda hizmet veren tüm birimlerin
sorumluları/çalışanları ile toplantılar

Olası nedenlerin tartışılması-geri bildirimler

Hedeflerin belirlenmesi-zaman takvimi



EYLEM PLANI

ASM’lerden araçlarla
hasta nakli

konusundaki mevcut
planın gözden
geçirilmesi

İlçe genelinde
özellikle çalışan
nüfusa yönelik

eğitimler, tanıtım
standları

Taramalara katılımı
belirleyen özelliklerin

belirlenmesi ve
kaydedilmesine yönelik
formların oluşturulması

Aile sağlığı merkezi
ziyaretleri, hedef nüfusa
ulaşım planı yapılması

Diğer çalışmalara
entegrasyon

Ek hizmet birimlerinin
yeniden

düzenlenmesi



Çalışmanın birinci ayında yüz güldüren sonuçlar



Eğitimler



Eğitim Birimi

• Rutin eğitim programı

• Kanser taramaları eğitimi

• Hizmetiçi eğitimler

Mevsimlik tarım işçileri

• Gebe sınıfı eğitimleri

• Okul Eğitimleri



İzlenimler

• Saha ile doğrudan temas

• Sistematik yaklaşıma ihtiyaç duyulan çokça alan olması

ve buralarda yürütülecek çalışmaların desteklenmesi

• Eğitim müfredatının geniş kapsamı

• Hizmetlerin mevzuatta tanımlı olması;

TSM Yönetmeliği, AH Uygulama Yönetmeliği, GBP, Anne Ölümleri

Genelgesi…

• Geçici görevlendirmelerden uzak çalışma olanakları



İzlenimler
• Birinci basamakta çalışan hizmet sunuculardaki

motivasyon kaybı

• Görevlendirmeler, yetişmiş insangücü kayıpları

• Sağlama götürülen hizmetlere talebin düşük olması

• Araştırma yapma konusundaki önyargılar, izin sorunları
(önceki olumsuz deneyimler)

• Daha önce bir halk sağlığı uzmanı ile  birlikte çalışılmamış 
olması



Teşekkürler


