BASIN BÜLTENİ
3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI
Halk sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek,
bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve
tedavisini sağlamak üzere sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını
sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, beden
ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim dalıdır.
Bu çerçevede, insan odaklı bir hizmet anlayışıyla, halkımızın sağlığının korunmasına yönelik sağlık
hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha etkin kılmak amacıyla, Sağlık
Bakanlığımız tarafından her yıl 3-9 Eylül tarihleri “Halk Sağlığı Haftası “olarak kutlanmaktadır.
İlimizde bu gün itibarı ile birinci basamak sağlık hizmeti veren 2 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve
Eğitim Merkezi (KETEM), 1 Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), 1 Sağlıklı Hayat
Merkezi (SHM), 1 Entegre İlçe Hastanesi, 1 Entegre Sağlık Hizmeti Sunan Merkez ve 94 Sağlık Evi
bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM), Sağlıklı Hayat
Merkezlerinde (SHM) ve KETEM’ lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek
sınıfından profesyonel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir.
İlimizde 63 aile sağlığı merkezinde 162 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı
elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık
hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir.
Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması
Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve
yakından izlenmektedir.
15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane,
doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve emzirme döneminde D vitamini desteği,
sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları
kesintisiz olarak devam etmektedir.
13 ayrı hastalık yapıcı etkene karşı sürdürülen ve dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından
birisi olan ulusal aşı programı ile tüm bebek ve okul çağındaki çocuklarımıza koruyucu aşı
uygulanmaktır.
İl Sağlık Müdürlüğümüzce, 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izlem yapmakta,
herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına
başlanmaktadır.
İçme-kullanma suyu, ambalajlı sular, kaplıca suları, yüzme havuzları ve yüzme suları ile ilgili
denetleme ve izleme çalışmaları Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde (ÇSBYS) elektronik ortamda
izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
4207 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanlarda tütün ürünü kullanımını önlemek amacıyla ülke
genelinde olduğu gibi ilimizde oluşturulan denetim ekipleriyle 7 gün 24 saat esasına göre denetimler
yapılmaktadır. Kapalı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşlarımız tarafından Yeşil Dedektör
uygulaması ve Bakanlığımızın ALO 184 iletişim hattı üzerinden yapılan ihbar ve şikâyetlerin ilimize ait
olanlara da anında müdahale edilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından ALO 171 ve ALO 191
hatlarından 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti verilmektedir.

İlimizde mevcut olan 2 KETEM, ve 1 adet Pembe Prenses aracımız ile meme, rahim ağzı, kalın
bağırsak kanserlerinin erken teşhisine yönelik tarama ve eğitimler aralıksız sürmektedir.
Toplumun sağlık okuryazarlığının yaygınlaştırılması amacıyla ilimize tahsis edilen 2 adet sağlıklı yaşam
aracı ile aylık programlar dahilinde görevlendirilen sağlık çalışanlarımız tarafından il ve ilçelerimizde
diyet danışmanlığı, kanser Gaitada Gizli Kan Tetkiki taramaları, özel gün ve haftalar ile diğer
hastalıklarla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yıl boyunca sürdürülmektedir.
Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında toplum ruh sağlığı merkezleri, psikososyal destek uygulayıcı
programı eğitimleri, otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programı, intiharı önleme farkındalık
çalışmaları, 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (ÇPGD) programı, kadına yönelik aile
içi şiddetle mücadele programı, davranışsal bağımlılıklar eylem planı çalışmaları ve davranışsal
bağımlılıklarla mücadele programları sürdürülmektedir.
Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkez’lerinde diyetisyenlerimiz tarafından sağlıklı
beslenme ve obezite ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Tüm okullarda Beyaz Bayrak Projesi ve
Beslenme Dostu Okul projesinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tuz
kullanımının azaltılması çalışmaları ve okulda diyabet programı etkin olarak sürdürülmektedir.
Kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı kapsamında astım –Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, kalp ve
damar hastalıkları önleme ve kontrol programlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerimizin içinde, tüm ilkokullarımızda ağız diş sağlığı muayenesi,
flor vernik uygulaması, ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi ve diş fırçası-macun seti dağıtımı yer
almaktadır.
Özetle, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini
artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek amacıyla
söz konusu hizmetlerimizin artarak sürdürülmesini hedeflemekteyiz.
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası boyunca müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm sağlık birimlerimizde
farkındalık faaliyetlerine yer verilmesi planlanmış olup, bu kapsamda;
- 04.09.2018 Salı günü saat 10.00 da Çanakkale Valiliği önünden başlatılıp golf çay bahçesi önünde
son bulacak yürüyüş etkinliği ve sağlıklı yaşam aracımızda materyal dağıtımı,
- Lapseki ilçemizde aynı gün saat 15.00 de yürüyüş etkinliği,
05.09.2018 Çarşamba günü Esas 17 BURDA AVM giriş bölümünde stand kurulumu,
-3-7 Eylül tarihleri arasında ilimiz kordon boyu yat limanı önünde kurulan halk sağlığı çadırında sağlık
personelimiz tarafından parmak ucu kan şekeri, tansiyon ve boy-kilo ölçümlerinin yapılması
planlanmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.
SAĞLIĞIMIZ EN DEĞERLİ HAZİNEMİZDİR!
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