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Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi

Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

      T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİN İN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531 -TR

Proje Adı: Sağl ık Sisteminin Güçlendiri lmesi  v e Desteklenmesi  Projesi  

Proje Süresi: 26.1 1 .201 5 – 30.06.2021

Başvuru Numarası:

Sıra No Başv uru No * İş in Adı

 1 THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/201-212 Diyetisyen (12 kişi)

 2
THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/213-227

THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/257-261
Fizyoterapist (20 kişi)

 3 THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/228-256 Psikolog (29 kişi)

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 20.09.201 9

Son Başvuru Tarih ve Saati: 04.1 0.201 9 tarihinde saat 1 8.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) �nansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları

eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve

danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 36 i ldeki  51  Sağl ıklı  Hay at  Merkezinde (SHM) istihdam edilmek üzere

bireysel danışmanlık hizmeti (tam zamanlı) alınacaktır. Danışmanların Ocak 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No Başv uru No İş in Adı

 1 THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/201-212 Diyetisyen (12 kişi)

Beklenen Hizmetler:





(https://hsgm.saglik.gov.tr)

Yukarı

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/


1. Sağlıklı bireyler ve hastalar için hekimin yönlendirmesiyle başvuran bireylere yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik

hastalık, gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) klinik rehberlerden de yararlanarak beslenme programları hazırlayarak danışmanlık, tedavi

(tahlillerle değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirmesinin yapılması,

2. Antropometrik ölçümler alınarak danışanların değerlendirilmesi (sağlıklı bireyler de dahil),

3. Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere bireysel danışmanlık ya da grup eğitimi yöntemleriyle sağlıklı beslenme

eğitimi verilmesi,

4. Toplumda sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amacıyla toplum düzeyinde beslenme çalışmaları gerçekleştirilmesi, bilgi, eğitim ve

danışmanlık hizmeti verilmesi,

5. SHM’nin hizmet vermekle sorumlu olduğu toplum üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için tarama ve araştırmalar yapılması,

6. Okul sağlığı çalışmalarına destek verilmesi,

7. Takip edilen hastaların HSYS girişlerinin yapılması, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerekli hallerde istenen süreç raporu, vaka

değerlendirme ve sonlandırma raporlarının hazırlanması, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşılması,

8. Sağlıklı beslenme davranışlarının oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar

yapılması,

9. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında gerekli hallerde evde sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmet sunumunda aktif rol alınması,

10. Besin satın alma, hazırlama, pişirme ve saklama teknikleri, hijyen ve sanitasyon konularında uygulamalı olarak sağlıklı beslenme mutfağında eğitim

verilmesi,

11. Fiziki şartların sağlanamaması durumunda sağlıklı tari�erin sözel olarak replikalar aracılığıyla danışanlara anlatılması, besinlerin hazırlanma,

saklanma ve pişirme ilkelerinin vurgulanması.

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin en az 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen diyetisyen olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Windows Of�ce programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak (tecilli olmamak),

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No Başv uru No İş in Adı

 2
THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/213-227

THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/257-261
Fizyoterapist (20 kişi)

Beklenen Hizmetler:

1. Aile hekimlerinin (AH) yönlendirdiği kilo fazlası olan bireylerin �ziksel hareket danışmanlığını yapar.

2. Gerekli bireylerde diyetisyenler ile işbirliği yapar.

3. Aile hekimlerine kayıtlı sağlıklı bireylerde kişilerin �ziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel �ziksel aktivite

ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

4. Aile hekimine kayıtlı nüfusun takibinde ekibin bir paydaşı olarak, sağlıkla ilgili risk taşıyan grupların taranmasında görev alır ve risk faktörü

eğitimlerine katkı verir.

5. Evde sağlık ekipleri/Mobil sağlık ekipleri ile koordineli olarak yatalak hastaların gerekli egzersizlerini düzenler, �zyoterapiyi uygular ve hasta

yakınlarını eğitir.

6. Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (yaşlılar ve engelliler  için evde düşmeyi önleyici gibi) önerilerinde bulunur.

7. Aile hekimine kayıtlı süreğen hastalığa (Diyabet, KOAH, Hipertansiyon vb.) sahip bireylerin ve genel sağlık sorunlarının, ikincil problemlerin ortaya

çıkmasının önlenmesi, bağımsız yaşamın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında görev alır.

8. Engelli, yaşlı, çocuk ve kadın sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirici programlar içinde yer alır.

9. Aktivite konusunda risk taşıyan kişi ve grupların ( yaşlı, kadın, çocuk, öğrenci, engelli ve meslek mensupları) belirlenmesi ve yönlendirilmesinde

görev alır.

10. Takibindeki kişiler hakkındaki tüm görüşlerini ve takibi için gerekli bilgileri yazılım vasıtası ile ilgili Aile hekimine gönderir.

11. Yaşlıların fonksiyonel durumuna ve sağlık risklerine göre �ziksel aktivite programlarının düzenlenmesi

12. Çalıştığı İlin faaliyetlerine uygun olarak (diyabet, hipertansiyon vb. kronik hastalıklar, obezite, yoksulluk, göçmenler, alkol ve madde bağımlılığı,

yaşlılar, engelliler, kadın vb.) toplum temelli rehabilitasyon stratejileri geliştirir, planlar ve uygular.

13. Birey tarafından kullanılmakta olan koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin etkinliğini arttırmak, aktivite kısıtlılığını

azaltmak amacıyla hasta ve ailesini eğitir.
Yukarı



14. Toplum temelli �ziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenler.

15. Birinci basamak hizmeti için aile hekimliğine başvuran her yaştaki akut/kronik her türlü sağlık problemi olan ve dezavantajlı bireylerde bütüncül

yaklaşımla �ziksel, bilişsel ve psiko-sosyal durumu ve katılımı etkileyen faktörleri belirler. Günlük yaşam aktiviteleri, serbest zaman becerileri ve

üretkenlik ile ilgili performans becerilerini geliştirmeye ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik aktivite temelli bireysel programlar planlar ve uygular.

16. Bebeklerin erken dönem ergoterapi değerlendirme ve takibi ile duyu algı motor sorunlarını tespit ederek erken müdahale yaklaşımlarında bulunur.

17. İlgili hekim tarafından hastanın ihtiyacına uygun olarak planlanmış yardımcı teknolojik araçların kullanımı konusunda eğitim verir.

18. Herhangi bir nedenle aktivite rol performansı etkilenen bireylerde kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri

arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla birey için anlamlı ve amaçlı aktiviteleri planlar, önerir, eğitim verir ve takibini yapar.

19. Mental sağlığı ve iyi olma halini geliştirmek için özyönetim, kişilerarası iletişim, stresle başa çıkma üretkenlik ve zaman yönetimi gibi konularda

aktiviteye dayalı eğitim vererek sağlık geliştirir.

20. Değişiklik gerektiği durumlarda aile hekimi ile birlikte ilgili uzmana yönlendirir.

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş üniversiteler dâhil) �zik tedavi ve rehabilitasyon/�zyoterapi ve

rehabilitasyon bölümünden lisans mezunu olmak,

Tercihen �zyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen �zyoterapist olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Windows Of�ce programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak (tecilli olmamak),

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Sıra No Başv uru No İş in Adı

 1 THSK/2019/CS/L.4.6.1/IC/228-256 Psikolog (29 kişi)

Beklenen Hizmetler:

1. Bireyin çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesine yardım etmek.

2. Bireyin istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesine yardım etmek.

3. Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesine yardım etmek.

4. Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek.

5. Eğitimini almış olduğu alanlarda bölge halkına, hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve

uygulamalı eğitimler vermek.

6. Uyuşturucu bağımlısı kişilerle ve/ veya yakınlarıyla ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler yapmak (bağımlılık, tedavi süreci hakkında bilgilendirme,

motivasyonel görüşme, problem çözme becerisini geliştirme, kayma/ yeniden başlamanın önlenmesine yönelik görüşmeler vb), grup eğitimleri

düzenlemek, uyuşturucu bağımlısı kişileri tedavi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum kuruluşlara yönlendirmek ve takibini sağlamak.

7. Bölgesindeki uyuşturucu madde kullanan kişilerin hizmete yönlendirmeyi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte

bölgesinde yaşayan riskli gruplara yönelik önleme çalışmaları yapmak ve ilgili sağlık kuruluşuna uyuşturucu ile ilgili yapılacak çalışma ve projelere

destek olmak.

8. Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak.

9. Psikososyal iyilik halinin oluşturulmasında ve bölge şartlarından doğan sağlık sorunları hakkında farkındalık geliştirme yönünde çalışmalar yapmak

10. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılmak, katkı sağlamak

Ayrıca danışman görev alanı ile ilgili olarak idare tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

Aranılan Nitelikler:

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen psikolog olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli serti�ka programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Windows Of�ce programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak (tecilli olmamak),

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya

davet etmektedir.
Yukarı



Adaylar,   her bir iş  için   aşağ ıda linki  bulunan t abloda (SHM Tercih Listesi .x lsx ) belirt i len y erlerden birini  seçecekt ir. Birden fazla tercihte

bulunan aday lar değerlendirmey e alınmay acakt ır.

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen adayların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını,  y ukarıda “aranı lan nitelikler”  baş l ığ ı  a lt ındaki  sıralamay a

uy gun olarak  gösteren, Türkçe hazırlayacakları  aşağıda linki verilen özgeçmiş formunu en geç 04.1 0.201 9  tarihinde saat  1 8.00’a  kadar dolduracaktır.

Aşağ ıda linki  bulunan özgeçmiş  formuna göre y apı lmay an başv urular değerlendirmey e alınmay acakt ır.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı  Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve

İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır. Adrese tebligat

yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların özgeçmişlerinin değerlendirilmesi sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan özgeçmişlerinde belirttikleri

bilgilerin doğrululuğuna esas belgeleri istenecektir. Bu nedenle eğitim bilgileri bölümünde belirttiğiniz Lisans ve/veya Yüksek Lisans bölümlerinden son

başvuru tarihi itibariyle mezun olunmalıdır. (Yüksek lisans tez dönemi vb. durumlar olması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.) İş deneyimi

bölümünde, başvuru yaptığınız branşa ilişkin deneyimlerinizi belirtiniz. Belirttiğiniz iş deneyimleriniz SGK hizmet dökümünüz ile karşılaştırılacaktır.

Yerleştirilmesi uygun görülen aday ile çeşitli sebeplerle sözleşme imzalanmaması halinde sıralı aday ile sözleşme imzalanacaktır.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi kapsamında alınacak danışmanların SHM’lere yerleştirilmesi bir personel atama işlemi olmayıp,

Dünya Bankası tarafından �nanse edilen ve Dünya Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara istinaden yapılan proje bazlı bir danışmanlık hizmet alımı

ihalesi olup, ihale süreci tamamlanmadan adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

SHM tercihi  y apmak için “SHM Tercih Listesi”  lüt fen t ıklay ınız.

(/depo/Duy urular/Saglik_Sisteminin_Guclendiri lmesi_v e_Desteklenmesi_Projesi_Kapsaminda_Alinacak_Danismanlar/SHM_TERCIH_LISTESI.pdf)

Özgeçmiş  formunu doldurmak için lüt fen t ıklay ınız. (/t r/shm-basv uru-formu)

 

 

 

 

 

 

 20 Eylül 2019

Sosyal Paylaşım :     

Copyright © 2018 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (http://www.hsgm.saglik.gov.tr) Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı
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