BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİMİ
İŞ AKIŞ SÜRECİ

SÜREÇ ADI

: Müdürlük Web Sayfası Ve Yerel Basın Programı

SÜREÇ KODU: 1.4.1

Görev alanına giren Programlar-haftalar
için (Beslenme-Diyabet-KOAH-vs) plan
yapılır

Müdürlük web sayfasına ve Yerel Basına
verilecek olan konu hakkında ilgili basın
kuruluşu ile bir ön görüşme yapılır.

Basına verilecek konu hakkında birim
sorumlusu doktorun görüşleri alınır

Belirlenen konu-yazı WEB sayfası için
Bilgi İşlem Birimine ve basına gönderilir

Sistem
Belgesi

SÜREÇ ADI : Stand Çalışması.
SÜREÇ KOU: 1.4.2

AVM, cami, park, pazaryeri, hastane gibi
halkın yoğun olduğu yerlerde stant
kurularak standı ziyaret eden kişilere konu
hakkında bilgi verilir, soruları cevaplanır.

Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz tarafından
hazırlanmış olan broşür, kitapçık ve
promosyon malzemesi ile bilginin
pekiştirilmesi sağlanır.

SÜREÇ ADI : Kurul Toplantısı
SÜREÇ KODU: 1.4.3

Kurulda yer alan Kurumlara resmi yazı
yazılarak Üye isimleri belirlenir.

Resmi Belge

Toplantı tarihi ve yeri belirlenerek Üye
isimlerinin de yer aldığı resmi yazı yazılarak
Valilik onayı alınır.

ONAY

Alınan Valilik oluru Kurumlara resmi yazı ile
gönderilir.

Destek Hizmetleri Biriminden Form ile ikram
talebi yapılır.

Toplantı Gündemi, Bilgi notu ve konu ile ilgili
Sunu hazırlanarak ilgili Başkan Yardımcısına
iletilir.

Toplantı günü salonun son kontrolleri
yapılır.(ses sistemi –bilgisayar ikramlar)
Toplantı sonunda alınan kararlar toplantı
tutanağına yazılarak üyelere imzalatılır.

Resmi Belge

SÜREÇ ADI : Yürüyüş Etkinlik Organizasyonları
SÜREÇ KOU: 1.4.4

Okullar, kamu kurumları, dernekler gibi paydaşlar
ile açık alanda yürüyüş, bisiklete binme, egzersiz
gibi etkinlikler yapılır.

Bu etkinlikler Bakanlığın belirlediği yıllık plan dâhilin
de yine Bakanlığın belirlediği temalarda
gerçekleştirilir.

Hedef grubun özelliklerine göre yürüyüş, bisiklete
binme, uçurtma uçurma veya egzersiz yapma
şeklinde olabilir.

Etkinliklerde kurumsal kimliği yansıtacak görseller
kullanılmaktadır.

SÜREÇ ADI : Halk Eğitimleri-Hizmet İçi Eğitim-Kurum Eğitimi
SÜREÇ KOU: 1.4.5

Bakanlıktan gelen yazılar doğrultusunda ve
Kurum ve kuruluşlardan gelen Eğitim
talebine göre eğitim planı hazırlanır

Eğitim günü saati ve yeri konusunda talep
eden Kurum-kuruluş yönetimi ile eğitim
planlaması yapılır.

Eğitim materyalleri hazırlanır. (Eğitim
sunusu ve eğitimde dağıtımı yapılacak
kitap, el broşürü, afiş vb…)

Eğitim yapılan okullarda eğitim tutanağı
hazırlanarak Kurum-kuruluş idarecisine
veya katılımcılara imzalatılır.

Sertifikalı ve katılım belgeli eğitimlerde
belgeler hazırlanarak katılımcılara verilir.

SÜREÇ ADI : Beslenme Dostu Okul Programı
SÜREÇ KOU: 1.4.6

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında yapılan protokol
gereği okullara Beslenme Dostu Okul
başvurularının başladığı bildirilir.

Resmi Yazı

Okullar gerekli dokümanları hazırlayarak
oluşturdukları başvuru dosyalarını İl MEM’
ne gönderirler

Milli Eğitim Müdürlüğü’nce incelenen ve
uygun görülen dosyalar birimimize
gönderilir. Birimimize gönderilen başvuru
dosyaları ve daha önceki yıllarda Beslenme
Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan
okullar dikkate alınarak bir denetim takvimi
oluşturulur.

İl MEM ile gerekli yazışmalar yapılarak
denetim ekipleri oluşturulur

Denetim takvimi ve birimimizden
denetimlere katılacak personele dair Valilik
oluru tarafımızca, İl MEM personeline dair
Valilik Oluru da MEM tarafından alınır.

ONAY

Denetimler 15 gün önceden okula bilgi
verilerek gerçekleştirilir.

Denetimlerde Ek-2 Okul Denetim Formu ve
Ek-3 Okul Bilgi Formu doldurulur. 75 ve
üzeri puan alan okullar BDO sertifikası
almaya hak kazanır.

Resmi Yazı

