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1. AMAÇ
Ġl dışı nakil görevlendirmelerini yürütmek, koordinasyonunu sağlamaktır.
2. KAPSAM
112 Ġl Ambulans Servisi Bünyesinde Görev Yapan Acil Sağlık Hizmetler Ġstasyonlarını kapsar.
3. KISALTMALAR:
ASOS: Acil Sağlık Otomasyon Sistemi
KKM: Komuta Kontrol Merkezi
HDSP: Hekim Dışı Sağlık Personeli
ATT: Acil Tıp Teknisyeni
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
KKM Sorumlu Hekimi, KKM Nöbetçi Hekimi, Başhekim Yardımcısı, Başhekim, Sağlık Müdür
Yardımcısı sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI
6.1. Ġl dışı nakil masasında görevli personel mesai saatleri içerisinde hizmet vermelidir.
6.2. Acil durumlarda Başhekim onayı ile de il dışı nakil yapılabilmelidir.
6.3. ASELSAN ve ASOS programına giriş yapmalıdır.
6.4. Sağlık kuruluşları arasında nakli gereken ya da tedavisi tamamlanan, fakat genel
durumları nedeni ile ulaşım araçlarıyla gitme imkanı olmayan hastaların eve ya da
hastaneye nakli sağlanmaktadır.
6.5. Ġl dışı nakil işlemlerinde uygulama hastanın takipli olduğu kurumdaki doktorunun il
dışı nakil ambulans talebiyle başlar. Talepte bulunan doktorun Ankara 112 sayfasında
kayıtlı olan ĠLLER ARASI ve KURUMLAR ARASI HASTA NAKĠL TALEP FORMU ile
DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ’ ni doldurarak 0312 592 46 80 numaralı telefona fax yolu ile ulaştırması
istenmelidir.
6.6. Hastanın taburculuk tarihi sorgulanarak uygun olan tarihe randevu verilmelidir.
6.7. Hasta nakil işlemlerinde hastanın medikal durumu göz önünde bulundurularak,
Paramedikli ya da ATT’ li ekiple gidip gidemeyeceği, takibini yapan doktoruna danışılarak
belirlenmelidir.
6.8. Hastanın gideceği yer 400 km üzerinde ise iki ambulans şoförü olmalıdır ve mesafe
sınırına dikkat edilmelidir.
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6.9. Hasta nakli kurumumuz bünyesinde faal olarak görev yapan acil ambulanslar ile
sağlanmalıdır. Bu araçlar il dışına görevlendirilirken aracın modeli (2009 Model üzeri) ve
ambulans donanımı (mekanik ventilatör, infüzyon pompası, aspiratör, kuvöz... vb) dikkate
alınmalıdır.
6.10. Ekipler her ay en az bir defa olmak üzere sırayla, bölgeyi sıkıntıya sokmayacak
şekilde ekip koordinasyon masasındaki görevli ile ve nöbetçi KKM Sorumlu Hekimi
görüşülerek görevlendirilmelidir.
6.11. 0-2 ay arası pediatrik vakalarda kuvöz ihtiyacı olup olmadığı mutlaka teyit edilerek
ambulans görevlendirilmelidir.
6.12. Psikiyatrik vakalarda Savcılık tarafından gönderilen dilekçeye dayanarak nakil işlemi
gerçekleştirilir. Hastanın ikamet etmekte olduğu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
görevlendirilen polis memuru eşliğinde nakli sağlanmalıdır.
6.13. Hastaneler arası il dışı nakil taleplerinde hastanın nakledileceği kurumdaki doktorun
telefon ve isim bilgisi alınarak hastayı kabul edip etmediğinin teyidi alınmalıdır.
6.14. Ġl dışına görevlendirilecek olan ekiplerin Valilik olur yazıları idari büroya teslim
edilmelidir.
6.15. Ġl dışına görevlendirilen ekip ve nakledilen hastaya ait bilgiler dijital ortamda kayıt
altına alınarak, çıkan ekibin kodu ile vaka formu açılmalıdır.
6.16. Bir gün içerisinde en fazla 2 ekip görevlendirilebilir. Başhekimin onayı ile bu sayı
arttırılabilmektedir

