Tialtk:VE şuiur sauumatracut rant aklı
SA.ötIĞILABORAMVARLARIauRE
BAŞXASLIĞI
Z 'O!? 1- 29 3.41055 I

TL.
terliewItık la»

amma

1111111111111111111J1111111111111111

SAĞLIK BAKANLIĞI

OGOC

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 62665021
Konu : Halk Sağlığı Laboratuvannın
ihtiyaçlarının temin edilmesi

VALILIĞINE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, Halk Sağlığı Laboratuvarlan koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetleri çerçevesinde insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal,
bakteriyolojik, mikolojik, virolojilc, hematolojik, serolojik, parazitolojik, toksikolojik ve
benzeri yönlerden klinik ve klinik dışı numunelerde analiz yapan laboratuvarlardır.
Bu kapsamda, klinik dışı numunelerde; içme-kullanma suyu, içme suyu, kaynak suyu,
doğal mineralli su ile kaplıca sularının ilgili yönetmelikler kapsamında ruhsat, denetim ve
kontrol izlemesine yönelik analizlerini, havuz suyu, talassoterapi amaçlı deniz suyu,
hemodiyaliz çözeltilerinin diltisyonunda kullanılan sular, yüzme suları, atık sular, kıta içi
sular, içme suyu amaçlı ham sular ve benzeri sulann ilgili mevzuat kapsammdaki analizlerini,
sularda legionella analizleri ile diğer klinik dışı numune analizlerini gerçekleştirmektedir.
Klinik numunelerde ise; aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı/tarama
testleri kapsamında kan, idrar, vücut sıvılan ile diğer klinik ömeklerde tanı ve teşhise
yardımcı test ve analizleri, evlilik öncesi yapılması istenilen testleri, cinsel yolla bulaşan
hastalıklarla ve fuhuşla mücadele kapsamında gerekli olan analizleri, tüberküloz ve kan
parazitlerine yönelik analizleri gerçekleştimıekte, salgın veya olay araştırması amacıyla aktif
yaka bulma çalışmaları dahil, Müdürlük tarafından il'de endemik, epidemik ve/veya halk
sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılan, salgın durumlarında
olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde
Müdürlüğe yardımcı olmaktadır.
Halk Sağlığı Laboratuvarlarının görevlerine ek olarak, Kurum Başkanlığımızın olurlan
ile laboratuvarlarının bünyesine yeni dahil edilen Sıtma Laboratuvarları, Talasemi
Laboratuvarları, Bölge Tüberküloz Laboratuvarları ve Legionella Laboratuvarlarının altyapı
eksikliklerinin tamamlanamadıgı, verilen süreler içerisinde analizlere başlanamadıgı hususları
tespit edilmiştir.
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Bu itibarla, Halk Sağlığı Laboratuvarlarının ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip
ederek etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kalite standartlarıfia uygun hizmet
verebilmesi için gerekli olan altyapı ihtiyaçları ile cihaz, ekipman ve sarf malzeme
ihtiyaçlarının ivedilikle sağlanması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof Dr. Irfan ŞENCAN
Bakan a.
Kurum Başkanı V.
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