Görev Tanımlarımız:
1) Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programları, çocuk ve ergenleri de kapsamak üzere ruh
sağlığının korunması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek.
2) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık
bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

hizmetleriyle

3) Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve
üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon
programlarının yürütülmesi için gerekli çalışmalar yürütmek.
4) Toplum Temelli Ruh Sağlığı uygulamalarıyla uyumlu hizmetlerin koordinasyonu ve
uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
5) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetlerinin
yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
6) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar
yürütmek.
7) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar
konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
8) Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıları önlemek, erken müdahale etmek ve
psikososyal destek kapsamında geliştirilen projeleri ve farkındalık faaliyetlerini
yürütmek.
9) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını
sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
10) Kadına ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ruh sağlığı programları ile
hizmet içi eğitimlerle kapasite artırma faaliyetlerini, halk eğitimleriyle farkındalık
faaliyetlerini yürütmek.
11) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında halkın ve sağlık personelinin eğitim
faaliyetlerini yürütmek.
12) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında eğitici ve yol gösterici afiş, broşür,
kitapçık, kısa film vb. eğitim materyallerini hazırlamak, dağıtımını sağlamak.
13) Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb.
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek.
14) Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği bozuklukları ve hiperaktivite gibi ruhsal
bozuklukların erken çocukluk döneminde tanılanması ve bu bozukluklar için koruyucu
ruh sağlığı hizmetleri kapsamında ilgili birimlerle birlikte geliştirilen özel programların
yürütülmesini sağlamak.
15) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen sağlık tedbiri kararlarının
uygulanmasını sağlamak ve çocuklara yönelik uygulanan tedavileri üçer aylık sürelerle
hazırlanan raporlar halinde ilgili Mahkemeye sunmak.

16) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) konusunda aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanlarına eğitimler düzenlemek, TRSM İl Koordinasyon Kurulu toplantısını
gerçekleştirerek sekretarya faaliyetlerini yürütmek.
17) Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimlerini düzenlemek.
18) Müdürlüğümüze yapılan bildirimlere istinaden yardıma ihtiyacı olan ailelerin evlerine
hane ziyaretleri gerçekleştirmek.
19) Rize Valiliği başkanlığında ve Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlenen İntiharı
Önleme İl Kurulu’nun sekretarya işlemlerini gerçekleştirmek.
20) Rize Valiliği başkanlığında ve Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlenen
Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Kurulu’nda Davranışsal Bağımlılıklara dair Eylem
Planları düzenlemek ve bu eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların
sekretarya işlemlerini yürütmek.
21) Sağlık tesislerimizdeki sosyal hizmet birimlerinin faaliyetlerini altı aylık süreler
dâhilinde Bakanlığa göndermek ve sosyal hizmet birimlerinin faaliyetlerine ilişkin
denetimleri yapmak ve raporlamak.
22) Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişiler hakkında Türk Medeni Kanunu’nun
432. Maddesi gereği Özgürlüğün Kısıtlanması Kararlarının uygulanması amacıyla
hastanın sevkinde görevlendirilecek sağlık personellerinin planlanmasını yapmak.
23) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

