17. ASKOM KARARLARI :

1. İlçelerden yapılan hasta sevklerinin mutlaka ilgili uzman hekimler tarafından bizzat
muayenelerinin yapılarak gerektiğinde sevk işlemlerinin başlatılması, yapılacak sevklerde 112
Komuta Merkezine sevki yapan uzman hekimler tarafından telefon ile bildirimleri ve ayrıca
epikrizlerin fakslanması aşamasında ilgili uzman hekimin imzası ile fakslanacaktır.

2. İlçeden İl Merkezine veya İller arası hasta nakillerinde sevki yapan uzman hekim ile hastayı
Kabul eden uzman hekimin gerektiğinde telefonla görüşmeleri ve bu konuda sıkıntılara yol
açılmaması gerekmektedir.

3. Tüm Hastaneler acil servis birimlerine faks cihazı temin ederek, faks cihazına ait
numaralarının Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne
bildirilecektir.

4. İlçelerden gelen hasta nakillerinin usulsüz olduğunun tetkik ve tahlillerle bariz olduğu,gerekli
tedavi şartlarının sevki yapan hastanede mevcut olması durumlarda hastanın geldiği hastane
hekimi tarafından durumun tutanakla imza altına alınarak 112 Komuta Kontrol Merkezine ait
0 414 312 11 85 numaralı faksına anında gönderilmesi ve evrakın aslınında evrak kanalıyla İl
Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve
gelen evrakların Şanlıurfa İli Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından
incelenerek gerekli görüldüğü durumlarda yasal işlem yapılacaktır.

5. İlçe devlet hastanelerine ve İl Merkezinde bulunan hastanelerde Sevk Değerlendirme ve
Denetleme Komisyonu oluşturulacak, komisyonlar vasıtasıyla aylık yapılan hasta sevkleri sevk
denetim formu ve oluşturulacak rapor her ayın ilk günlerinde İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

6. İl genelinde bir nadiren iki adet doktorlu 112 ekibi mevcut olduğundan dolayı il içi ve il dışı
hasta nakillerinde doktor gerektiğinde hekimin sevki yapan hastane tarafından temini, ayrıca
gerektiğinde özellik arzeden durumlarda sağlık personeli(anestezi teknikeri, ebe v.b. gibi) ilgili
hastane tarafından görevlendirilecektir.

7. Özellikle hasta sevkleri sırasında 112 Komuta Kontrol Merkezinin Hastaneler arası
koordinasyonu sağlamak amacıyla geçen sürenin zaman kaybı olmadığı konusunda hasta
yakınlarının bilinçlendirilmesi, ayrıca bu konuda hasta yakınları ile 112 çalışanlarına arasında
kışkırtıcı tavırlarda bulunulmaması gerekmektedir.

8. Özel Hastanelerin acil vakalarda sosyal güvence ayrımı yapmaması gerekmektedir. Ayrıca
yeşilkartlı hastaların kabulünde sorun çıkarılmaması ve hasta için yer yok denildiğinde
hastane idarecilerinin aranması gerekmektedir.

9. Tüm Hastanelerin yoğun bakım yatak kapasitelerini 112 Hastane Koordinasyon Ekranında 5
dakika aralıklarla olacağı, bu konuda gerekirse bizzat yoğun bakım yatak kapasitesinin yerinde
ilgili hastane yoğun bakımlarında yapılacak denetimlerle takip edilecektir.

10. Hastane acil servis önlerinde ambulans ile hasta gelişinde karşılanması, ayrıca hastanın acil
servis veya tedavi edileceği ilgili servise geçişinde bir personelin refakat ederek işlerliği
kolaylaştırılması ve özellikle Ş.Urfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinden yapılan kuvöz
ile bebek hasta nakillerinde taşıma aşamasında personel görevlendirilmesi gerekmektedir.

11. 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yapılan hasta sevk koordinasyonlarının sadece acil
hasta ve yoğun bakım hastaları için geçerli olduğu, özellik arzeden durumlar haricinde servis
hastalarına sevk yapan hekim tarafından yer aranması gerekmektedir.

12. Hastanelerin ambulans temini için daha ön yazışmalar yapılmış ambulans alımı yapıldıktan
sonra il içi nakillerini ve eve nakillerin hastane ambulansı kanalıyla yapılacağı bu aşamadan
sonra 112 Acil Yardım Ambulansları ile eve nakil işleminin yapılmaması gerekmektedir.

