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BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR ADI SOYADI

Dr. İlker HANCİ

BAŞKAN ADI SOYADI

Uzm. Dr. Sebahattin CANMEMİŞ

BİRİM SORUMLUSU ADI SOYADI

Dr. Hatice AVCIOĞLU

ADI VE SOYADI

SEVİNÇ SERT USTA
İLHAMİ KUMAT

BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ

Hakan VURGUN

GÖREV UNVANI

Hemşire
Tıbbi Sekreter

GÖREVİ
-Kamu sağlık tesislerine bağlı tüm birimlerin açılış kapanış ve denetimlerini yapmak, ilgili merkezlere
bildirmek,
-Yıllık İl denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak ,
denetçileri belirlemek ve denetim ekibini kurmak.
-Özel sağlık tanı ve tedavi merkezlerinin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürüterek yıllık ve olağan dışı
denetimlerini yapmak.
-Hastane bünyesinde hizmet veren toplum ruh sağlığı merkezinin ,diyaliz merkezinin ,erişkin ve palyatif
yoğun bakımların ,yeni doğan yoğun bakımın, laboratuvarların ,gebe okulunun,dentimli serbestliğe
hızmet veren laboratuvarların denetimlerini denetimlerini yapmak.ve seviye tescillendirmelerini ve
ruhsatlarını vermek.
-Halk Sağlığı Laboratuvarlarının ve Hastane Merkez Laboratuvarın birim sorumlusu değişikliğinde
evrak takibinin yapılarak ruhsatnamesinin yenilenmesi. Yenilenen ruhsat ve birim sorumlusu
bilgilerinin ÇKYS ye işlenerek üst yazıyla Bakanlığa gönderilmesi.
-İlimizdeki optisyenler .işitme merkezleri, psıkoteknik değerlendirme merkezlerinin ,tıbbı cihaz ve satış
merkezlerinin, diş protez merkezlerinin açılış kapanış ve denetimlerinin yapılması .Bu merkezlerin
ruhsat ve mesul müdür belgelerin valiliğe sunularak belgelerini düzenlemek.
-Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, OSB’ne
bağlı sağlık tesisleri yatak artırma/azaltma, ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işleri yürütmek.
-Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin tescil ve denetimlerinin yapılması,
-Denetimlerle ilgili ilgili mevzuatın ve yönetmeliklerin incelenmesi,
-Denetimlerin sonucunun ÇKYS ‘i üzerine kayıt edilmesi,
-Birimdeki işler için bakanlığa görüş sunulması
-Acil servislerin denetimlerini yapmak
-Engelli Sağlık raporu denetiminlerinin yapılması
-Denetimlerin sonuçlarının ve 2020 yılı denetim takviminin oluşturularak yıl sonu bakanlığa
bildirilmesi
-İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri işleri yapmak.
-Yıl sonu gösterge kartlarının doldurulması
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HAZIRLAYAN

İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
İlhami KUMAT
Sevinç SERT USTA

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

