Evlilik öncesinde, gebelik, yenidoğan ve çocukluk döneminde
gerçekleştirilen tüm tarama programlarının il genelinde ilgili sağlık kuruluşlarında
sağlıklı şekilde yürütülmesini program göstergelerini takip etmek süreci.

Evlilik öncesi Danışmanlık
Programında Aile Hekimliği Birimine
Evlilik Öncesi sağlık raporu veya
başka bir nedenle kalıtsal kan
hastalıkları yönünden tarama
yapılması gereken kişilerden kan
alınarak analizler yapılır. Analiz
sonuçlarına göre Kalıtsal Kan Hastalığı
olup olmadığı kontrol edilir.
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Neonatal Tarama Programı
kapsamında hastanelerimizde doğan
tüm yenidoğanlardan ilk 48 saat
numunesi için (Fenilketonüri, Konj.
Hipotiroidi, Biyotinidaz, Kistik
Fibrozis,Konj. Adrenal Hiperplazi)
topuk kanı örneği alınır. 48 saat
sonrası olan Mükerrer Topuk Kanı
aile hekimliği birimlerinde alınır ve
numuneler Ankara Refik Saydam
Hıfzısıhha Laboratuvarına gönderilir.
Sonucu Şüpheli olan bebeklerden
Tekrar numune alınır. Gerekli
durumda bebek ilgili polikliniklere
sevk edilir, tanılar sisteme girilir
takipleri yapılı
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Ulusal İşitme Tarama Programı ile tüm
yenidoğan bebeklere ( işitme tarama
ünitelerinde)ve okul çağı çocuklara (
TSM personeli tarafından Odyometri
cihazı ile 6-7 yaş) işitme testi yapılır.
Test yapan personele ihtiyaç
olduğunda Hizmet İçi Eğitim
düzenlenir. Eğitim alanlara Katılım
belgesi verilir ve Resmi Yazı ile
Bakanlığa bildirilir. Test yapılan
bebek/çocuklarda risk durumu var ya
da testi geçememiş ise takip- sevk
edilir. Sevk edilen bebek/çocukların
Referans Merkezde muayene-tanı –
tedavicihazlandırılması yapılır.
Bebeklere yapılan işitme testi verileri
her ay sonunda HTS den Bakanlığa
bildirilir.

Görme Tarama Programı kapsamında
Aile Hekimliği Birimlerince bebek(03ay),okul öncesi(36-48 ay)ve 1. Sınıf
çocuklara(6-7 yaş arası ) görme
taraması yapılır. Risk durumu veya
muayene bulgusu olduğu durumda
göz hekimine sevk edilir. Yapılan
muayenelerin AHBS’ye
girişinin yapılması sağlanır. Eğitim
almayan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı
Çalışanları için her yıl Görme Tarama
ile ilgili Hizmet İçi Eğitim düzenlenir.
Tarama verileri USS den takip ve
kontrol edilir.
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Gelişimsel Kalça Displazisi ilimizde tüm
yenidoğanlara Aile Hekimliği Birimlerince
GKD taraması yapılır. Risk durumu veya
muayene bulgusu olduğu durumda
hastaneye sevk edilir. Yapılan
muayenelerin AHBS’ye girişinin yapılması
sağlanır. Eğitim almayan Aile Hekimi ve
Aile Sağlığı Çalışanları için her yıl GKD ile
ilgili Hizmet İçi Eğitim düzenlenir. Karar
Destek Sisteminden GKD veriler alınır ve
tarama oranları hesaplanır.
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