BİRİM ADI

SKS SAĞLIK, BESLENME VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

A- FAALİYET KONULARI

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek,
barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,
yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal
durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine
imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren
bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme
alışkanlıkları kazandırmaktır.
B- GÖREVLERİ
Sağlık İşleri:
-Tansiyon-kan şekeri-vücut ısısı ölçümü,
-Gerek görüldüğü taktirde erken tanı oluşturması amacıyla 1 haftalık tansiyon ve kan şekeri
ölçüm takibi,
-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ARGE çalışmaları kapmında donörlerden kan
alınması,allerjik olan spesifik ilaçlar haricinde reçeteli enjeksiyonların yapılması,
-Acil durum müdahaleleri,acil ve donanımlı bir tedavinin gerek görüldüğü durumlarda hasta
bireyin en yakın sağlık kuruluşuna naklinin sağlanması,
-Sıcak-soğuk uygulamalar,
-Sağlık bilincinin kazandırılması amacıyla bilgilendirme broşürleri hazırlamak ve sunumunun
yapılması,
-Periyodik olarak Kızılay’ın kan bağış kampanyasına gereken destek ve yardımın sağlanması,
-Erken tanı oluşturması amacıyla Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün desteğiyle1 haftalık
obezite, kan şekeri ve verem akciğer röntgen testlerinin yapılmasını koordine etmek ve
desteklemek,
-Yara-sütur pansuman ve bakımının yapılması elastik bandaj uygulamaları,
-Travma sonrası hastanın sabitlenmesi,oksijenasyonun sağlanması,göz irrigasyonu,oral
mukoza aft ve yaralarının bakımı hizmetlerini aktif olarak vermekedir.
-Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin ve personelimizin ruh sağlığını korumak,
sorun yaşadıkları noktalarda psikolojik danışma hizmeti vermek.
-Danışma hizmeti verilen kişilerin istatistiklerini ve görüşmelerle ilgili raporları hazırlamak.
-Alanla ilgili önemli gelişmelerden geri kalmamak için gerekli makale, kitap, seminer ve
kongreleri takip etmek.
-Gerekli görülen konularda belli miktar öğrenciyle seminer tarzında çalışma grupları yapmak.
-Ruh sağlığını koruyucu ve bilgilendirici afiş, broşür ve yayınlar hazırlamak.
-Engelli öğrencilerin yaşadıkları sorunlarla ilgilenmek, öğrenim hayatlarını kolaylaştıracak
çözümler sunmak.
-Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli olan altyapıyı
hazırlamak.
-Alanla ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kongre ve çalıştayları takip etmek.
Beslenme İşleri:
-Kurum tarafından karar verilen süreler için temin edilecek beslenme hizmetinin teknik ve
idari şartnamelerini herhangi bir hükümsüzlükten doğacak sorunlara mahal vermeyecek
şekilde, kurumun özellikleri ve yararı gözetilerek hazırlamak,
-Temin edilecek olan beslenme hizmetinin ihale komisyonunda yer almak,
-Kurum bütçesine, öğrenci/personel profiline (enerji ve besin ögeleri gereksinimleri, besinleri
tüketim durumları vb.), yemeklerin pişirildiği mutfağın ve dağıtım alanının ekipman
durumuna ve yemek hazırlama, pişirme, servisinde çalışan personel sayı ve özelliklerine
uygun menü hazırlamak,
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-Yemekhane/mutfaklarda süren iş ve işlemlerin uygun iş akışı içerisinde yürüdüğünün
denetimini yapmak,
-Çalışanların çalışmaları esnasında hijyen kurallarına, servis sırasında porsiyon gramajlarına
ve iş güvenliğine uygun çalışmalarının yönetimini sağlamak,
-Beslenme hizmetini sağlayan firmanın mutfak ve depolarında süren iş ve işlemlerin kurum
teknik şartnamesine uygun yürütüldüğünün denetimini sağlamak,
-Kurum kantinlerinde verilen hizmetin imzalanan sözleşmeye uygun yürütüldüğünü
denetlemek,
Sosyal İşler:
-Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,
-Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli
gördüklerini yayınlar

