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Acil Yardım İstasyonu
Ambulans Sürücüsü
İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Ekip Sorumlusu, İstasyon Sorumlusu, Başhemşire, Başhekim
Yardımcıları, Başhekim, Sağlık Müdür Yardımcısı
İŞİN ÖZETİ: Acil yardım istasyonlarında sürücülük ile ilgili görevleri yerine getirir.
1. 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
yapmak.
2. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi çalışma yönergesindeki görevler.
3. R.G. tarihi 20 Eylül 2013 R.G. sayısı 28771 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
4. İşe giriş sözleşmelerinde (657, 4/B, 4/C ve 4924) yer alan görev ve sorumluluklar.
5. Nöbet değişim saatinden önce istasyonda hazır bulunmak.
6. Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek ve çalışma saatlerinde kimlik kartı takmak.
Nöbet tesliminde, ambulansın başında ve çalıştırarak, İstasyon Günlük Ambulans Bakım
7.
Formunda yer alan her bir maddeyi tek tek kontrol etmek ve teslim almak. ASOS’ dan
Günlük Kontrol Formları alanını doldurmak, çıktısını almak ve imzalatmak.
BÖLÜM:
İŞİN ADI:
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ:

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Nöbeti teslim aldığını ve varsa eksiklikler hakkında ekip sorumlusunu bilgilendirmek. Nöbet
defterini uygun şekilde doldurmak ve imzalamak. (İstasyon Çalışma Prosedürü İST.PR.01,
Nöbet Defteri Kullanma talimatı İST.TL.15)
Ambulans bakımı, arıza durumu, yakıt ikmali ve lastik değişimi konularında ekip
sorumlusunu bilgilendirmek.
Ambulans değişimi durumunda; ambulans ve malzeme değişimini ekiple birlikte
gerçekleştirmek.
Lastiklerin yazlık kışlık değişimlerini ve basınç ölçümlerini takip etmek ve yapmak.
Nöbet süresince öncelikle kişisel kullanım alanları ve görev tanımına uygun yer ve
malzemenin; temizlik, arıza giderme ve ikmali olmak üzere; ambulans ve istasyonun
temizliği, arızaların giderilmesi, malzeme, yakıt ve oksijen ikmalini yapmak.
Ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğini günlük ve her gerektiğinde
yapmak,( Bkz. Ambulans Temizlik Talimatı İST.TL.30)
Ambulansın yakıt, yağ, camsuyu ve yürüyen aksamının kontrolünden ve temininden
sorumludur. Ambulans yakıt miktarı ½ deponun altına inmeyecek şekilde takviyesini
yapmak. ASOS dan araç seyir defterini doldurmak.
Oksijen tüplerinin değişimini Sağlık Personeli ile birlikte yapmak.
Ambulansın genel muayene ve trafik sigortası tarihlerini kontrol etmek. İşlemlerin
yapılmasına en az bir ay kala istasyon sorumlusuna ve ekip sorumlusuna bilgi vermek,
Hava şartlarına göre gerektiğinde belli aralıklarla ambulansı çalıştırmak ve arka kabinin
ısınmasını sağlamak. Ambulansı her an göreve çıkacak şekilde hazır tutmak.

18.

Vaka adresine ulaşıldığında ekibin vakaya müdahalesi esnasında, araç içinde kalarak aracı
güvenli bir yere çekmek ve ekip sorumlusundan gelecek talimata göre hareket etmek.

19.

Vaka sırasında ekip sorumlusunun yönlendirmesi ile ekibe yardım etmek, gerektiğinde
hastanın vaka adresinden ambulansa taşınmasında, hastaneye teslim sürecinde ekibe yardım
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etmek.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Aracı güvenli bir şekilde park ettikten sonra ekipmanın taşınmasında diğer ekip üyeleriyle
birlikte görev almak.
Ekip sorumlusunun talimatı ile gerektiğinde vakada ve istasyonda telsiz takibi ve görüşmesi
yapmak.
Hastayı sedyeye sabitlemek, sedyenin güvenli bir şekilde taşınmasında görev almak.
Sedyeyi ambulansa sabitlemek ve sedye kilidinin kapandığını kontrol etmek, arka kapıyı
kapatmak ve iki kez çekerek kontrolünü yapmak. Bknz. Ana Sedye Kullanma Talimatı
(İST.TL.02)
Hasta ambulanstan indirildikten sonra, ambulansta bulunan oksijen tüplerini ve cihazları
kapatmak,
Ekip sorumlusunun talimatı doğrultusunda vakayı uygun hastaneye güvenli şekilde taşır.

Hastanın ve ekibin güvenli bir şekilde olay yeri, sağlık tesisi ve istasyona ulaştırılmasından
sorumludur.
27. Hava ambulansına hasta teslim etme ve alma sürecinde, aracı eğitimler ve verilen talimatlar
(İST.TL.21) doğrultusunda güvenli şekilde park etmek,
28. Aracın istasyonun önünde uygun bir şekilde park edilmesini sağlamak.
29. Başhekimlik tarafından bildirilen eğitimlere katılmak.
30. Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Başhemşire ve İstasyon Sorumlusu tarafından verilen
görevleri yürütür.
Ambulans ve hizmet araçları, telsiz, telefon
Kullanılan araç ve gereçler:
En az B tipi ehliyete sahip olmak,
Kişisel nitelikler:
Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi almak (ASTE)
26.

