שירותי בריאות הציבור והגיל הרך

מינהל קהילה
עיריית ירושלים
1

עיריית ירושלים
מבנה ארגוני

ראש העיר

מנכ"ל

ראש הסגל

מבקרת העירייה

היועץ המשפטי
לעירייה

לשכת ראש העיר

רשות החברות
והת .העירוניים

מזכירות העירייה

האגף למדיניות
ותכנון אסטרטגי

קשרי חוץ

דוברות ,הסברה
וטקסים

מינהל עירוני
ומשאבי אנוש

מינהל כספי

מינהל
תכנון ותשתיות

מינהל תפעול

מינהל חינוך

מינהל
תרבות ופנאי

מינהל קהילה

אגף לוגיסטיקה

האגף
לשומה וגביה

האגף
לתכנון עיר

האגף לתברואה

מנח"י

אגף תרבות ואומנויות

אגף רווחה

מטה המיחשוב

אגף תקציבים

המחלקה
לאיכות הסביבה

האגף לשיפור
פני העיר

מנח"ח

האגף לתרבות
תורנית

בריאות הציבור

בית המשפט

חשבונאות
וניהול פיננסי

האגף
לרישוי ופיקוח

מינהלת הרבעים

קידום נוער

אגף הספורט
והספורט החרדי

רשות התעסוקה

אגף
משאבי אנוש

אגף מבני ציבור
ונכסים

אגף תחבורה
ופיתוח תשתיות
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מרכז לאיכות
השירות והאינטרנט

רכש ואספקה

האגף
לקידום עסקים
האגף
לחירום וביטחון

האגף
לחברה נוער
וח"ן חרדי

רשות הקליטה

רשות הצעירים

תיירות

מינהל פיתוח (חדש)

פיקוח עירוני
אגף חניה

2

שירותי בריאות הציבור והגיל
הרך (מינהל קהילה)
ממונה על השירות

יחידות מטה:
מינהל ,כספים ,אחזקה

בריאות השן

השירות
הוטרינרי

הגיל הרך

טיפות חלב

מטרות
 oמניעת מחלות זיהומיות
 oאבחון וגילוי מוקדם של בעיות בריאות
 oהדרכה לאורח חיים בריא ומניעת מחלות

 oפיתוח מערך מקצועי ומגוון לגיל הרך

סוגי השירות הניתנים
טיפת חלב

o
o
o
o
o
o

o

o
o

o

חינוך לבריאות
חיסונים
מעקב גדילה והתפתחות
הדרכה על ידי תזונאים
מרכזי יעוץ הנקה
משחקיות בהנחיית איש
מקצוע
בדיקות סינון ליקויי
שמיעה וראייה
בדיקת רופא
איתור נשים נפגעות
אלימות ובדיכאון אחרי
לידה
איתור ילדים ומשפחות
בסיכון
5

בריאות השן
 oחינוך לבריאות בבתי ספר
 oבדיקות רופא לאיתור
עששת בבתי ספר
 oמניעת עששת באמצעות
איטום חריצים

הגיל הרך
o
o
o
o

o
o

הדרכת הורים
הכשרת אנשי מקצוע
הפצת ידע ומידע
פיתוח רשתות קהילתיות
למשפחות צעירות
הרחבת היצע המסגרות
המפוקחות
ניהול של מערך
המשפחתונים

שירות וטרינרי
 oשמירה על בריאות
הציבור ממחלות
שמקורן בבעלי חיים
 oפיקוח על מוצרי מזון
מהחי
 oרישום וחיסון בעלי
חיים
 oהסגרת בעלי חיים
חולים
 oדאגה לרווחת בעלי
חיים
 oטיפול בתלונות
תושבים
 oהסברה וחינוך

הנחות עבודה
 oנאמנות חצויה
 oרב הנסתר
 oיחסי כוח/פטרונות
 oאוכלוסייה בהישרדות ("המזרח הפרוע")

6

אתגרים במתן שירות
 oמחסור בכוח אדם
 oשפה
 oפיקוח ובקרה
 oפערי תרבות
" oאחרי פיגועים"
 oהתאמה תרבותית וחברתית של תכניות
 oעבודה עם ספקי שירות

7

מה אנחנו עושים במזרח ירושלים
טיפות חלב
o
o
o
o
o

משחקיות בהדרכת איש מקצוע
תזונאית להדרכה קבוצתית ופרטנית
עידוד הקראה על ידי ההורים
קורס עברית לאחיות
הכשרות ייחודיות לאחיות

היחידה לבריאות השן
 oהדרכות בבתי ספר וגנים
 oבדיקות רופא
 oאיטומי חריצים

גיל רך
הדרכת אנשי מקצוע:
 oקורסים למטפלות פרטיות
 oהדרכה במעונות יום
הדרכת הורים:
 oמרכז אמהות
 oמעגלי אמהות
 oקרוסלה

8

תכניות ייחודיות  -דוגמאות

9

o

שעור עששת בקרב ילדים במזרח ירושלים  -העלאת מודעות ושימוש
בשירותים

o

מסגרות חינוך מפוקחות במזרח ירושלים  -התאמת קריטריונים
ומודלים אלטרנטיביים

o

תת דיווח ואבחון בעבודת אחיות בטיפות חלב

