ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME EĞİTİMİ (ÇPGD)
Bakanlığımızın talimatları ile psikososyal gelişimi destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık
hizmetlerine entegre ederek gelişiminin en hızlı olduğu gebelik ve 0 – 6 yaş döneminde çocuğu
destekleyip ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetişmesinin sağlamak amacıyla
birimimizce eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının programı tanıması ve programın uygulaması hakkında bilgi
ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır. Eğitimler, ÇPGD Sertifikalı Eğitici Eğitimi alan personel
tarafından, ilimizdeki aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına 1 günlük eğitim olarak verilmektedir.

KRONİK RUHSAL HASTALIKLAR, DAMGALAMAYLA MÜCADELE VE
İNTİHARI ÖNLEME FARKINDALIK EĞİTİMİ
Toplumun her kesiminin intihar düşüncesi olan biriyle karşılaştığında neler yapabileceği ve
kimlerle ortak çalışma yürütebileceğine dair farkındalık oluşturmak amacıyla Müdürlüğümüzce
çalışmalar yürütülmektedir.
İntiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunun vurgulandığı eğitimde, katılımcılara
intiharın önlenmesi hususunda birinci basamak sağlık personellerinin intiharı tanımasının
öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca bu eğitim programımız rehber öğretmenler ve ailelere
yönelik olarak da uygulanabilmektedir.
SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE)
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde ‘‘Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle
son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri
alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca
çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla
geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi
tutulurlar.’’ ibaresi yer almaktadır. Bu madde doğrultusunda Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi
Yönetmeliği hazırlanmıştır.
İlgili yönetmelik gereği son 5 yılda ehliyeti ikinci defa geri alınan sürücülere yönelik psikiyatri uzmanı,
pratisyen hekim, psikolog ve trafik eğitimcisinin katılımıyla 6 haftalık SÜDGE eğitimi
gerçekleştirilmektedir.
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ (KYAİŞ)
Bakanlığımız talimatıyla sağlık personelinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda
bilgi ve müdahale kapasitesinin artırılması, hizmette standardizasyonun sağlanması ve şiddet mağduru
kadınların sistem içinde ikincil örselenmelerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Bakanlığımız talimatında her ne kadar sağlık personeline yönelik eğitim planlanması istenilse de
eğitimlere paydaş kamu kurum ve kuruluşları ve halkın da katılım sağlaması yönünde çalışmalar
yapılmaktadır.
ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR (DİSLEKSİ) EĞİTİMLERİ
Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik, akıl
yürütmede önemli derecede güçlük yaşanması nedenleriyle düşük okul başarısı ile akranlarından anlamlı
derecede geri olmalarından dolayı fark edilebilirler.
Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğünün fark edilmesi ve tanılanması genellikle okuma, yazma ve
aritmetik ile ilgili temel becerilerin edinildiği ilkokul çağına denk gelmektedir. Bu doğrultuda

Müdürlüğümüzce özellikle anaokulu ve sınıf öğretmenleri başta olmak üzere öğretmenlere ve velilere
yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI – MAHREMİYET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
Nitelikli, bilgili ve yeterli personel (sağlık personeli, çocuk alanında görev yapan diğer meslek grupları)
yetiştirilmesini, anne-babaların ise bu konularla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla
birimimizce eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Uç noktada görev yapan, çocukla karşılaşan ve karşılaşma ihtimali olan ilgili kurum personellerine
(sağlık personelleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, okulöncesi eğitim öğretmenleri,
rehabilitasyon merkezleri çalışanları, çocuk polisi, karakol polisi, jandarma çocuk bürosu çalışanları,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, Kur’an kursu öğreticileri, Müftülük Aile
ve Dini Rehberlik Bürosu çalışanları, baro avukatları vb.) yönelik Çocuk İhmal ve İstismarı - Cinsel
İstismar (Çocuk İzlem Merkezleri) konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER
Otizmli çocuklarına ailelerine yönelik eğitimlerde ebeveynlere başta ergenlik olmak üzere
davranış yönetimi, davranış problemleri ve başa çıkma stratejileri, ayrık denemelerde öğretim,
öz bakım becerileri, iletişim becerileri, serbest zaman etkinlikleri, otizmli çocuklara yeni beceri
ve davranış kazandırma konularına yer verilmektedir.
DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROGRAMI
Teknoloji ve internetin kullanımının çok yoğun hale geldiği günümüzde diğer bağımlılıklara
temel olan davranışsal bağımlılıklara dair çocuklarımıza ve ebeveynlere yönelik “Teknoloji
Bağımlılığı, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, Siber Zorbalıklar” konularını içeren
eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra çocukların internet ortamında maruz
kalabilecekleri siber zorbalık durumlarına karşı çocuklarda farkındalık oluşturulması
amaçlanmaktadır.
RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ GÜN ETKİNLİKLERİ
Birimimizce başta 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ve 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü olmak
üzere gerek personellerimize gerekse de halkımıza yönelik eğitim, farkındalık faaliyetleri, fuarlar vb.
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
1 – 7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası
8 – 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası

