16. ASKOM KARARLARI :

1- Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak
amacıyla hizmetlerin eksiksiz yapılması ve Kalite Yönetimi kapsamında tüm personelin
çalışma verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır,
2- İlçe devlet hastanelerinden il merkezine yapılan hasta sevklerinde mutlaka ilgili uzman
doktor tarafından değerlendirilip daha sonra sevk edilecektir,
3- Evde Bakım Hizmetlerinin tüm hastaneler tarafından hizmet sunumuna başlatılması
konusunda gerekli çalışmaların hızlandırılması,
4- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısının direktifi ve Şanlıurfa İl
Sağlık Müdürlüğünün tespiti ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan hastanelerin ameliyathane
ve yoğun bakım hizmetlerinin yetersiz olduğu ve bu hizmetlerin güçlendirilmesi için gerekli
çalışmaların yapılması,
5- İlçe Devlet Hastanelerinde görev yapan uzman hekim ve idari personelin ilçe sınırları içinde
ikametlerinin sağlanması ve bu sayede ilçeden il merkezine gelen hastalara güven verilip ilçe
hastanelerinde tedavi olmaları hususunda ikna edilmelidirler,
6- Her hastanede Sevk Denetim Komisyonunun kurulması ve yapılan sevklerin prosedüre uygun
olup olmadığı kontrol edilecektir,
7- Tüm Hastanelerde randevu sistemine geçilerek adaptasyonun yapılması ve hastane
başhekimlerinin mesai saatleri dışında zaman ayırmaları,
8- Alınan heyet raporlarının hastaneler arası çok farklılıklar oluşmaktadır, bu konuların dikkatle
incelenmesi gerekmektedir,
9- İlçe hastanelerinde icap nöbetlerinin oluşturulması ve bu nöbetlerin takibinin yapılması
gerekmektedir,
10- Hasta nakillerinde ilçeden gelen hastaların durumları ve aciliyetleri dikkatle incelendikten ve
112 Komuta Kontrol Merkezi ile yapılacak görüşmeden sonra İl Merkezinde bulunan Devlet
Hastanelerinde nakli konusunda sıkıntı oluşturulmaması ve gerektiğinde yoğun bakım
hizmeti için boş yer bulunamaması durumunda bile il dışı nakil amacıyla hastanın zaman
kaybetmemesi için il Merkezinde bulunan hastaneye nakledilmesi ve daha sonra boş yer
bulunduktan sonra il dışına nakledilmesi hususunda gerekli kolaylıkların gösterilmesi, ilgili
uzman hekimlerin bulunmadığı ilçelerde ve uzman hekim tarafından ileri tetkik amacıyla
sevki yapılan hastalar için 112 Komuta Kontrol Merkezinin organizasyonu ve uygun görüşüyle
İl Merkezi hastanelerine nakledilmesi hususunda gerekli kolaylıkların gösterilmesi
11- Acil Servise gelen her vakanın kriz olarak değerlendirilerek tetkik,tanı yöntemlerinin acilen
yapılarak tedavi ve gerekiyorsa nakil imkanlarının koordineli olarak yapılarak ikinci krizin
önlenmesi gerekmektedir.Ayrıca bu konudan hasta ile sağlık personeli arasında iletişimin
güçlü tutularak sağlıklı iletişim kurulmasıdır.
12- Hastanelerde uzman hekimleri ameliyata girerse yerine icapcı nöbetçi uzman hekim
bulundurularak hizmetin aksaması engellenmelidir.
13- 112 Otomasyon Sistemi Armakom Ekranının hastaneler ve boş yatak sayılarının sürekli
güncel tutulması gerekmektedir.
14- Hasta nakillerinde her hasta için doktorlu ambulans istemi yapılmaktadır,112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde doktorlu ambulans sayısı az olduğundan bu durumların doktorlu ekip
isteminin en aza indirgenmesi hususunda gerekli bildirimlerin yapılması,

15- 17 Mayıs 2010 tarihinde ve ekte imzaları bulunan heyet tarafından ASKOM Danışma Kurulu
kararlarını belirtilen maddelerden oluşturulmuştur.

