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Sayı 1 

Nisan 2018 

İlçe Sağlık Müdüründen 
Kalp hastalıklarından ve yol açtığı ölümler-

den korunabilmek için öncelikle hareketli bir 

yaşam tarzı benimsemek ve bol bol yürüyüş 

yapmak gerekiyor. Beslenme düzenini değiş-

tirerek kolesterolün kalp rahatsızlıklarını 

tetikleyecek seviyeye ulaşmasını engelle-

mek; fastfood tarzı gıdalardan, hazır gıdalar-

dan, hayvansal yağlardan, sakatat, sosis, 

sucuk ve salamdan mümkün olduğunca uzak 

durmak, kırmızı et tüketimini azaltmak kalp 

sağlığı için çok önemli. Tüm bağımlılık ya-

pan maddelerden ve sigaradan hem kullan-

mak anlamında hem de kullanılan alanlardan 

kaçınmak anlamında dikkatli olunması kalp 

sağlığımız açısından hayati bir önem taşıyor. 

İş yaşamımızda ve sos-

yal çevremizde stresten 

uzak durmak, bu alanla-

rı mümkün olduğunca 

keyif verici hale getir-

mek hem anı güzel 

geçirmek hem de hayatı 

uzun yaşamak anlamın-

da önemli.  

Ve bugüne kadar bunların hepsini tam yaptı 

isek yahut öyle yada böyle bir şeyler eksik 

kaldıysa ilk yapmamız gerekenin bir sağlık 

kuruluşuna başvurmak olduğunu; bu başvu-

runun ve kalp sağlığı ile ilgili kontrollerimizi 

yaptırmamız ile yaptırmamamız arasındaki 

farkın ölümle 

yaşam arasında-

ki fark kadar 

büyük olabile-

ceğini bilelim. 

Hayatı olabildiğince uzun yaşamak, zinde 

yaşamak ama en önemlisi kaliteli yaşamanın 

olmazsa olmazı olarak nitelendirilebilecek 

en önemli şartlardan bir tanesi kalp sağlığı-

mıza dikkat etmektir. Kalp ve damar hasta-

lıkları tüm dünyada ve 

ülkemizde en yaygın ölüm 

nedenlerinden biridir. 

Şehirli yaşamın getirdiği 

hareketsizlik, iş ve sosyal 

yaşamımızda artan stres, 

beslenme tercihlerimizde-

ki bozukluklar, tütün ve 

diğer bağımlılık yapıcı 

maddelerin kullanımdaki 

endişe verici yükseliş nedeniyle kalp hasta-

lıkları artmakta; vücudumuzun verdiği uyarı 

ve belirtileri okuyamamamız, çeşitli korkula-

rımız, çekincelerimiz yahut ilgisizliğimiz 

gibi nedenlerle gerekli kontrolleri yaptırma-

mamız nedeniyle ise zamanında tespit edile-

memektedir. Zamanında tespit edilemediği 

için tedavisine başlanmayan, önlem alınama-

yan, farkında olunamayan kalp damar hasta-

lıkları -özellikle kalp yetmezliği olan hasta-

larda- sevimsiz sürprizler yapmakta ve ani 

ölümlere yol açabilmektedir. 

Kanser, dünyada ve ülke-

mizde giderek artmaya 

devam eden, sebebi bilinen 

ölümler sıralamasında kalp 

ve damar hastalıklardan 

sonra ikinci sırada gelen 

önemli bir toplum sağlığı 

problemidir. Yapılan araş-

tırmalardan elde edilen 

neticelere göre kanserin %

90 oranında çevresel fak-

törlere bağlı olduğu bilgi-

sinden hareketle KANSER 

ÖNLENEBİLİR bir hasta-

lıktır demek mümkündür. 

Ve yine erken teşhis edil-

diğinde tedavi başarısının 

ve yaşam kalitesinin artırı-

labildiği kanser türleri göz 

önüne alındığında ise er-

ken teşhisin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Erken tanı ve 

tedavi ile kanserli hastalar-

da önemli oranda iyileşme 

mümkün olabilmektedir. 

Mevzu hastalık mevzu 

kanser olduğunda bilgi 

eksikliği, korku, ihmal gibi 

nedenlerle insanlar zama-

nında hekime başvurma-

makta; böylece tanı gecik-

mekte, tedavi de güçleş-

mektedir. Bunun için ya-

pılması gereken; kansere 

yakalanmadan bunu sağla-

yacak en önemli … Devamı 

sayfa 2’de 

Kanserle Mücadele Devam Ediyor 

Sincan Lale Konferans Salonu 

Kalbinizi koruyun. Çünkü 

içinde sevdikleriniz var. 
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etken ise eğitim ile toplumu bilinçlen-

dirmek, kişilerde hastalıklara ait belirti-

leri ve hastalığın insan vücudunda mey-

dana getirdiği değişimleri fark edebile-

cek düzeyde sağlık okurya-

zarlığı oluşturmaktır. 

Bu kapsamda kanserden 

korunma yolları ve erken 

teşhisin önemine vurgu yap-

mak amacıyla her yıl 1-7 

Nisan tarihleri arasında ülke 

çapında çeşitli etkinlikler 

düzenlenmektedir. 

Bu yılki Kanser Haftasında 

İlçe Sağlık Müdürlüğümüz 

kanser konusundaki etkinlik-

lerine bir yenisini daha 

ekledi ve 3 Nisan 2018 

tarihinde Sincan Lale Konferans 

Salonunda Sincan Belediyesi ile 

birlikte 2 oturum halinde  Kanser 

ve Kanserden Korunma konulu bir 

seminer düzenledi.  Ankara İl Sağ-

lık Müdürlüğü Kan-

ser Biriminden Dr. 

İskender KÖG’ün 

sunumlarıyla gerçek-

leştirilen seminerin 

ilk oturumunda he-

def kitle Sincan halkı 

iken ikinci oturumda 

ise kanserden ve 

önlenebilir diğer tüm 

hastalıklardan korunmada 

ve sağlıklı bir yaşamın 

sürdürülmesinde ilk ve en önemli eği-

timci olan, aynı zamanda vuku bulan 

hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilk 

adres olan aile hekimleri idi.  

Sincan Kaymakamlığı olarak bünyemiz-

deki tüm birimlerimiz ve bağlı tüm ku-

rum ve kuruluşlarımız  ile birlikte; 

Kanserden değil, geç kalmaktan 

korkmalı, kanser sizi bulmadan, siz 

onu bulmalısınız!  

sloganıyla kanser ile mücadelemiz de-

vam etmektedir.  

Kanserle Mücadelemiz Devam Ediyor 
(1. syf.dan devam) 
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Çalışma şartlarının değişmesi, şehirli 

yaşam, teknolojinin geldiği nokta gibi 

nedenlerle günlük yaşantımızda giderek 

artan hareketsizliğin getirdiği hastalıklar 

giderek önemli toplum sağlığı sorunları 

halinde karşımıza çıkmaktadır. Ve bu 

nedenle fiziksel aktivite hem koruyucu 

hem de tedavi edici olarak daha çok 

önem kazanmıştır. Yürüyüş ise her za-

man ve her yerde yapılabilecek en kolay 

fiziksel aktivite olarak ön plana çıkmak-

tadır. Günümüzde birçok hastalıkta he-

kimler tarafından egzersiz 

reçete edilir hale gelmiştir. 

Mutlu olmanın en önemli 

öğesinin sağlıklı yaşamak 

olduğu, sağlıklı yaşamak 

için de küçük püf noktaları-

na dikkat etmek gerektiği, bu 

püf noktalarından birisinin 

de yürüyüş yapmak olduğu 

unutulmaması gereken bir 

olgudur. 

Kaymakamlığımıza 

bağlı Sincan İlçe Sağlık 

Müdürlüğünün organi-

zasyonu ile 18-24 Mart 

Yaşlı Sağlığı Haftası 

kapsamında Sincan 

Sera Parkta Sağlıklı 

Yaşam Yürüyüşü etkin-

liği düzenlendi. Etkinli-

ğe Kaymakamımız  Abdullah KÜÇÜK, 

Sincan Belediye Başkanı  Murat ER-

CAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü  Adem 

SOLMAZ, İlçe Gençlik ve Spor 

Müdürü  Ferhat YILDIZ, Sincan 

Belediye Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü  Enis Sertan ŞENSES, 

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlı-

ğı Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. 

Dr.  Yunus Emre BULUT, İlçe 

Sağlık Müdürü  Dr. Tuba Yİ-

ĞİT, öğrenciler, sağlık çalışan-

ları ve vatandaşlar katılmıştır. Etkinlik 

alanında sağlıklı yaşam araçları aracılığı 

ile halk eğitimleri yapılmıştır. Açılan 

stantlarda tansiyon, boy ve ağırlık ölçü-

mü yapılmış, gerekli bilgilendirme ve 

yönlendirmeler yapılmıştır. Yaklaşık 2 

km’lik yürüyüşün sonunda etkinlik sona 

ermiştir. 

 

Sincan Sera Parkta Sağlıklı Yaşama Yürüdük 

Zorlu bir eğitim sürecinden geçtikten sonra gece gündüz demeden kimi 

zaman kendi hayatından, ailesinden ciddi fedakârlıklar yaparak bu 

kutsal görevi ifa eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı-

nı kutlamak amacıyla Sincan Belediyesinin ev sahipliğinde öğle ye-

meği düzenlenmiştir. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Abdullah KÜÇÜK, 

Belediye Başkanı Murat ERCAN, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tuba Yİ-

ĞİT, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. 

Mustafa Hamidullah TÜRKKANI ve sağlık çalışanları katılmışlardır.   

14 Mart Tıp Bayramı 

İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Diş Hekimleri 

Sinem DELEN ve Arzu TANRISEVER Sağ-

lıklı Yaşam Aracı eşliğinde Sincan Şair Ab-

durrahim Karakoç Ortaokulunda eğitim gören 

400 öğrenciye master modeller üzerinde doğru 

uygulama, etkin diş fırçalama ve ağız diş sağ-

lığı eğitimi verdi.  Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili 

50 kitapçık ile 300 broşür dağıtımı yapılarak 

konuyla ilgili video gösterileri izletildi. Gele-

cekleri hakkında planlama aşamasında olan ve 

danışmanlık ihtiyacı duyan 100 öğrenciye Diş 

Hekimliği Mesleğinin Tanıtımı yapıldı.  

Sağlıklı Yaşam Aracı Ağız-Diş Sağlığı Eğitimi İçin 
Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulundaydı 



kullanılması ve madde kullanımından 

dolayı zarar görüldüğü hâlde bu madde-

lerin kullanımının bırakılamamasıdır. 

Bağımlı kişi, madde 

kullanımına ara ver-

diğinde yoksunluk 

belirtileri yaşar ve bu 

yüzden zamanla 

madde kullanım sık-

lığını ve dozunu artı-

rır. Tüm dünyada 

küresel bir problem 

haline dönüşen ve 

ülkemizde de kulla-

nıma başlama yaşı 

10’lu yaşlara kadar 

inmiş olan madde 

bağımlılığı ile müca-

dele, bağımlılık yapıcı maddelerin ya-

yılmasını önleme ve toplumda sağlıklı 

davranışların gelişmesini sağlama çalış-

maları kapsamında 30.03.2018 tarihinde 

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitimcisi 

Sosyal Çalışmacı Cemile AKSEL tara-

fından Özel Birey Temel Lisesinde 62 

öğrenciye madde bağımlılığı ve korun-

ma yöntemleri hakkında eğitim verildi.   
Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini 

olumsuz yönde etkileyen maddelerin 

Dünya genelinde giderek artan bir sağ-

lık problemi olan ve toplumlarda olduk-

ça önemli bir sosyoekonomik yüke, 

bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve 

zorluklara yol açan kanser hastalığı ile 

mücadele için İlçe Sağlık Müdürlüğü-

müz tüm imkânlarıyla Sağlık Bakanlığı-

nın konu hakkındaki politikaları doğrul-

tusunda faaliyetler yürütmeye devam 

ediyor. Yüzyılın 

vebası gibi görül-

meye ve etki gös-

termeye başlayan 

kanserin önemli 

bir kısmının önle-

nebilir olması ve 

erken teşhisin 

kanserin tedavi-

sinde başarılı 

olmak adına atı-

lan ilk ve en 

önemli adım olması nedeniyle okullar-

da, Kur’an kurslarında, Halk Eğitim 

Merkezlerinde, Belediye 

Konaklarında, meydan-

larda kısacası hizmet 

verilebilecek her alanda 

vatandaşlarımıza ulaş-

maya,  bilgilendirmeye 

çalışıyoruz. Bu bağlam-

da öncelikle bireylerde 

kendi vücutları hakkın-

da bilgi 

sahibi 

olmalarını 

sağlayarak meydana gelen 

olağan dışı değişiklikleri 

fark edebilecek şekilde 

farkındalık oluşturmaya, 

hangi zaman ve periyod-

larda, hangi kurum ve 

kuruluşlardan konu hak-

kında hizmet alabilecekle-

ri, hangi kurum ve kuru-

luşlara başvurabilecekleri hususlarında 

bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Konu 

ile ilgili olarak 

20.03.2018 Salı 

günü  KETEM 

personeli eşliğin-

de  sağlıklı yaşam 

aracı Sincan Lale 

Meydanındaydı 

ve gerek görsel 

gerekse işitsel 

medyalar marife-

tiyle meydanda 

toplanan vatan-

daşlara bilinçlendirme çalışmaları yapıl-

dı.  

İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Ebe 

Gözde CEYLAN, Ebe Ayşe DEMİREL 

ve Hem. Özlem GÜPÜR'ün sunumlarıy-

la Sincan Emire Sultan Kur'an Kursunda 

Tuz ve Şekerin Azaltılması konusunda 

52 kişinin katılımıyla farkındalık eğitimi 

düzenlendi.  

Sayfa 4 

Madde Bağımlılığı Bilinçlendirme Eğitimi 

Sağlıklı Yaşam Aracı Kanserle Mücadele Çalışmaları 
Kapsamında Lale Meydanındaydı 

Tuz ve Şekerin Azaltılması 

Sİ NCA N İLÇE S A ĞLI K M Ü DÜRLÜ ĞÜ  

Kendi Kendine Meme 

Muayenesi Hayatınızı 

Kurtarabilir ... 
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olan tüberkülozla mücadele 

kapsamında belirlenen he-

deflere ulaşmak amacıyla 

İlçe Sağlık Müdürlüğümüz 

de üzerine düşeni yapabil-

mek amacıyla 28.03.2018 

tarihinde Sincan Emire 

Sultan Kur'an Kursunda 

eğitim gören 50 kursiyere 

Hemşire Özlem GÜPÜR, 

Ebe Ayşe DEMİREL ve 

Ebe Gözde CEYLAN'ın 

sunumlarıyla  bir eğitim dü-

zenledi. 

Robert Koch tarafından M. tuberculosis 

basilinin keşfedildiği ve hastalığın teşhis 

ve tedavisinin yolunu açan 24 Mart 

1882 gününe ithafen her yıl 24 Mart 

“Dünya Tüberküloz Günü” olarak anıl-

maktadır. 

Türkiye’de uzun yıllardır sürdürülen 

tüberküloz ile mücadele programları 

sonucunda tüberküloz insidansı yüz 

binde 15,3’e düşürülmüştür. Tüm dün-

yada ilk on ölüm sebebi arasında yer 

alan ve küresel bir halk sağlığı problemi 

Sayfa 5 

Dünya Tüberküloz Günü 

İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tara-

fından Sincan Emire Sultan Kur'an Kursu 

müdavimi 52 kişiye böbreklerimizin ha-

yatımızdaki önemi ve kadın sağlığı ve 

hastalıkları konularında farkındalık eğiti-

mi düzenlendi.  

Böbrekler ve Kadın Sağlığı  

Teknolojinin insan hayatına getirdiği 

nice faydalar olduğu, sayısız kolaylıklar 

getirdiği yadsınamaz bir gerçek. Ancak 

günümüzde kişilerin teknoloji kullanımı 

üzerindeki kontrolünün kaybolması ve 

teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kulla-

nılması nedeniyle bireylerin yaşam 

kalitesini düşürdüğü, kişide sosyal ve 

de fiziksel birçok ve ciddi zararlara 

sebep olduğu da sık gözlemlenir hale 

gelmiştir. İnternet ve teknoloji ba-

ğımlılığı aynı diğer bağımlılıklarda 

olduğu gibi kişinin bağımlısı oldu-

ğu teknolojik ürüne ulaşamadığında 

yoksunluk yaşadığı bir durum ola-

rak tanımlanmaktadır. 

Kaymakamlığımıza bağlı Sincan 

İlçe Sağlık Müdürlüğü güncel ve 

küresel sorunlara karşı gösterdiği 

hassasiyet ve sorunlar henüz başlama-

dan yahut başlangıç döneminde iken 

koruyucu önlemler alma düşüncesi ve 

amacı ile: Bilim ve Teknoloji Hafta-

sında Sincan Tuğra Koleji'nde düzenle-

nen etkinlik ile 120 öğrenciye 

"Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıktan 

Korunma" konulu eğitim düzenlemiştir. 

Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıktan Korunma Eğitimi  
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İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 

ÖZEL HASTANE 2 

TIP MERKEZİ 3 

ÖZEL DAL MERKEZİ 2 

MUAYENEHANE 6 

MÜSTAKİL LABORATUVARLAR 3 

SAĞLIK KABİNİ 1 

PSİKOTEKNİK MERKEZLERİ 2 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANELERİ 36 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİK VE MERKEZLERİ 9 

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI 9 

İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZLERİ 7 

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ 35 

EVDE BAKIM BİRİMİ (Özel Hastanede) 1 

Sağlıkta Şiddete Hayır !  
Biz Bir Aileyiz Şiddeti Birlikte 

Yeneceğiz 

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü görev ve sorumlulukları çerçevesinde ve Sincan halkının en iyi sağlık hizmeti alması niye-

tiyle İlçemizde faaliyetlerine devam etmekte olan özel sağlık kuruluşlarına  denetim, kontrol denetimi, ruhsat dosyası 

hazırlama, kabul edilme, yerinde inceleme gibi ziyaretlerine mütemadiyen devam etmektedir. 

Ziyaretlerden kareler: 

İlçemizde 1 Nisan 2018 

itibariyle fiili olarak 

hizmet veren eczane 

sayısı 140’tır. Eczacılık, 

Tıbbi Cihaz ve Biyo 

Medikal Birimimiz 

faaliyet gösteren ecza-

nelere rutin denetimleri-

ni devam ettirmekte 

olup olası şikayet du-

rumlarında denetim 

amaçlı ziyaretlerini 

tekrarlamakta, eczanele-

re yapılan ziyaretlerde 

İl Sağlık Müdürlüğü-

müz tarafından temin 

edilen afiş ve broşürleri 

halkın dikkatine ve 

faydasına sunulmak 

üzere ulaştırmaktadır. 

26 –30 Nisan haftasına 

12 eczane ziyaret edil-

miş, denetimleri yapıl-

mış ve Akılcı Antibiyo-

tik Kullanımı ile ilgili 

afişler ulaştırılmıştır. 
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İlçe Sağlık 

Müdürlüğü 

hizmet binası-

nın tarihçesine 

baktığımızda 

binanın aslen 

bir hizmet bi-

nası olarak 

değil kurulu-

şunda Sincan 2 

Nolu Sağlık 

Ocağı çalışan-

larına lojman olarak inşa edildiği 

(1976), daha sonra 1994 yılında kurulan 

Sincan Sağlık Grup Başkanlığına hizmet 

binası olarak tahsis edildiği (1996), 

sağlık grup başkanlıklarının kaldırılıp 

yerini İlçe Sağlık Müdürlüklerinin alma-

sı ile birlikte de Sincan İlçe Sağlık Mü-

dürlüğü Hizmet binası olarak devam 

ettiği görülmektedir. 

Kagir yapı tekniği ile inşa edilen ve 42 

yılın tüm ağırlığını sırtlayan bina her ne 

kadar hizmetine bağlılıkla ve kararlılıkla 

devam ediyor, geçen yılların sadakatsiz-

liğine inat ayakta duruyor olsa da geçen 

yılların izlerini, yorgunluklarını gizleye-

mez olmuş yıpranmış ve yaşlı bir çehre-

ye bürünmekten kendini koruyamaz 

hale gelmişti. 

Bu noktada devreye giren Sincan Bele-

diye Başkanı Sayın Murat ERCAN’ın  

talimatları ve Belediye Çalışanlarının 

özverili çalışmaları ile tamirat ve tadilat 

faaliyetleri devam etmektedir. 

Binanın dış yüzey tadilatı tamamlanmış, 

iç yüzeyde odalara parke, merdiven ve 

koridorlara kalebodur döşenmiş olup, 

çevre düzenlemesinde kaldırım ve araç 

otoparklarının düzenleme çalışmaları 

devam etmektedir.  

Konuyla ilgili desteğini esirgemeyen 

Belediye Başkanı Sayın Murat ER-

CAN’a ve çalışmalarda görevli olan ve 

özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan 

tüm Belediye çalışanlarına teşekkür 

ediyoruz. 

 

sularından 1 defa bakteriyolojik 

ve kimyasal su numunesi alın-

mıştır. 

 İlçemizde bulunan kaplıcadan 2 

adet mikrobiyolojik su numunesi 

alınmıştır. 

 Biyosidal ürün denetiminde 11 

biyosidal ürün satış noktası  5 

adet de biyosidal ürün uygulama 

iş yeri denetimi yapılmıştır. 

 4207 sayılı kanun kapsamında 

Mart ayında Sincan İlçesinde 

faaliyet gösteren işletmelere 

yönelik 1494 denetim yapılmış 

olup konu hakkında eğitimler 

verilmiştir. 

 Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı 

maddelere yönelik olarak 15 

 Mart 2018 içerisinde odak olarak 

belirlenen 53 noktadan 320 defa 

bakiye klor ölçümü yapılmıştır. 

 Aynı dönem içerisinde şebeke 

suyundan kontrol izlemesi su 

numunesi olarak 47 bakteriyolo-

jik, 47 adet de kimyasal su nu-

munesi alınmış olup, şüpheli 

tespit edilen 2 noktadan denetim 

izlemesi olarak 2 bakteriyolojik 

ve 2 adet de kimyasal su numu-

nesi alınmıştır. 

 Program dahilinde 1 adet kapalı 

yüzme havuzundan 1 bakteriyo-

lojik 1 adet de kimyasal su nu-

munesi alınmıştır. 

 Piyasa denetimi ve gözetimi 

kapsamında piyasada satışta 

bulunan 19 litre içme damacana 

işyerine uçucu madde denetimi 

yapılmıştır. 

 İnsanların doğal kaynaklardan 

maruz kaldıkları radyasyon do-

zunda önemli bir yüzde oluştu-

ran Radon Gazının insan sağlığı 

üzerindeki olası etkilerinin belir-

lenmesine 

temel teşkil 

etmek üzere 

Sincan Böl-

gesinde 15 

haneye yer-

leştirilen 

dedektörle-

rin kontrolü 

için 390 

ziyaret ger-

çekleştirildi. 
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Ulubatlı Hasan Mahallesi Candan Sokak No: 2 

Sincan / ANKARA 

SİNCAN İ LÇE SAĞLI K MÜDÜRLÜĞÜ  

Telefon: 0 (312) 273 45 65 

Faks: 0 (312) 273 03 73 

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

Tasarım ve Dizgi: Atilla YILDIZTEPE 

Fotoğraflar  - Sekreterya : Nurhayat KALKAN 

Tuğba YORGANCI 

 

FAALİYET BÜLTENİ  

NİSAN 2018 

gereken ilaçları hastalara ulaştırılmak ve 

almalarını sağlamak üzere bağlı olduk-

ları aile hekimliği birimlerine ulaştırıl-

mıştır. 

- Bakanlığımız tarafından İnfluenza 

(Grip) hastalığının erken tespiti için 

hizmete sunulan 141 adet hızlı test aile 

sağlığı merkezlerine ulaştırılmıştır. 

- İl Sağlık Müdürlüğünden hastalıkların 

tespiti için ilçemize bildirimi yapılan 66 

hasta ile iletişime geçilmiş, kaynak araş-

tırılması yapılmış tedavi süreçleri hak-

kında bilgi verilerek gerekli yönlendir-

meler yapılmıştır. 

- TBC teşhisi almış hastaların Doğrudan 

Gözetimli Tedavi kapsamında almaları 

- Kızamık temaslı 6 vatandaşın takiple-

rine titizlikle devam edilmekte olup bu 

hastalara tek tek ulaşılarak tedavi süreç-

leri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

- İlçemizde faaliyet gösteren 35 adet aile 

sağlığı merkezine aşı dağıtımları ger-

çekleştirilmiştir. 

Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Konusundaki Faaliyetler 

İşitme Tarama Biri-

mimiz tarafından  

Sincan İMKB Kaya-

lıboğaz İlkokulu 1. 

Sınıf sabahçı şubele-

rin, tekrar testleri 

yapılmış olup prob-

lem tespit edilen 12 

öğrenciye KBB sevk 

formu düzenlenmiş-

tir. 1. Sınıf öğlenci 

şubelerden 160 öğ-

rencinin ise 1. Test-

leri yapılmıştır.  

Karar Destek Birimimiz tarafından  

Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendir-

me Birimimiz tarafından Mehmet Nur-

han Kaynak Aile Sağlığı Merkezine ve 

6 Nolu Aile Sağlığı Merkezine 54 kutu 

hızlı antijen testi ulaştırıldı. 

Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimimiz tara-

fından  danışmanlık için başvuruda bu-

lunanlara danışmanlık hizmeti verilme-

ye devam ediliyor olup dönem içerinde 

Aile Planlaması danışmanlığı kapsamın-

da başvuran 8 vatandaşa danışmanlık 

hizmeti verilmiştir. Talep edilen 3.900 

doğum kontrol hapı, 36.000 adet kon-

dom, 75 adet RİA (rahim içi araç), 700 

aylık enjeksiyon, 2.000 bebek d-vit 

damla, 1.000 gebe demiri, 400 gebe d-

vit aile hekimlerine ulaştırılmıştır. 

550 ailenin Aile Hekimi değiştirme 

işlemi yapılmıştır. 

Aile Hekimliği Birimimiz tarafından  

Sincan İlçesine göç eden vatandaşlar 

sorgulanarak, göç eden kişilere telefonla 

bilgi verilmiştir. Saraycık Mahallesin-

den 28 kişinin aile hekimliği sistemine 

kaydı sağlanmıştır 

Akşemsettin Mahallesi sakinlerine hiz-

met vermek üzere Fırat Aile Sağlığı 

Merkezi 

hizmete 

girmiştir. 

Diğer Faaliyetler 


