25. ASKOM KARARLARI :

1. İlçelerden sevki talep edilen bazı hastaların sevk endikasyonunun bulunmadığı, ilçe
hastanelerin sevk denetleme komisyonları ve merkez hastanelerde kabul eden hekimler
tarafından tespit edilip her ayın 10’una kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliğine, her ayın 15’ine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen sevk değerlendirme ve
denetleme Komisyonu’na iletmelerine,
2. İlçelerden sevki talep edilen bazı hastaların ilgili uzman hekim tarafından muayene edilmeden
pratisyen hekim tarafından telefon ile danışılarak sevk edilmesinin önüne geçilerek ilgili
uzmanın hastayı yerinde görerek muayeneyi yapması ve ilçelerde sevki talep edilen hastaların
ilgili uzmanın olmaması halinde merkez hastanelere sevkinin direk sağlanmasına,
3. Yoğun bakım gereken özellikle entübeli vakaların merkezdeki yoğun bakımların dolu
olmasından dolayı ilçe hastaneleri acil servislerinde bekletilip il dışında yer araması
yapılmakta ve bu süre zarfında Komuta Kontrol Merkezi Sevk Koordinasyon Birimi acil
doktorları ve hasta yakınları tarafından sürekli aranıp işleyiş aksatılmaktadır. Bu tür
durumlarda hastanın 112 Komuta Kontrol Merkezi Sevk Koordinasyon Biriminin uygun
gördüğü merkez hastaneye çekilerek yer aranmasına merkezden devam edilmesine,
4. Hastaneler arası sevk formundaki iletişim kısmına yapan hekimlerimizin çoğu cep telefonu
veya iletişim kısmını yapan hekimlerimizin çoğu cep telefonu veya iletişim numarasını
yazmamakta, bu durum vaka için geri dönüşte sıkıntıya sebep olmaktadır. Hastaneler arası
sevk talep formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması, hastane acil servislerinde bulunan
telsizlerin aktif olalar kullanılması ve hastane acil servisleriyle etkili iletişim sağlamak amacıyla
mobil telefon bilgilerinin müdürlüğümüz il ambulans servisi başhekimliğine bildirmesine,
5. Hastane Koordinasyon Ekranı her 30 dakikada güncellenmesi ve ekranda bulunan bilgiler ile
ilgili hastanede yerinde yapılacak incelemede çelişki bulunmamasına,
6. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygula Hastanesi Başhekimliğinde görevli hocaların ve hasta
kabul etmeye yetkili hekimlerin iletişim bilgilerinin gönderilmesi ile ilgili daha önce yazışma
yapılmış olmasına rağmen ancak henüz herhangi bir bilgi alınamamıştır. İlgili hastanenin
istenen bilgileri İl Sağlık Müdürlüğümüze en kısa sürede gönderilmesine,
7. Her hastane Acil servisinden sorumlu başhekim yardımcısı ve nöbetçi idari amirlerin iletişim
bilgilerinin müdürlüğümüz 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğine bildirilmesine,
8. Komuta Kontrol Merkezi nöbetçi hekimin uygun görüp ve talep etmesi halinde sevkle alakalı
hekimlerin 112 Komuta Kontrol Merkezi Otomasyon ve kayıt sistemi üzerinden telekonferans
görüşmesi yapmasına,
9. 112 Acil Yardım Ambulanslarında yaşanan yoğunluktan dolayı endikasyonu olmayan vakalar
için hastaneler arası nakil ve görüntülemede de ambulans isteminde bulunulmasının önüne
geçilmesi ve Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin hasta nakilleri için
birliğine bağlı hastanelere ambulans temini yapmasına karar verilmiştir.

