Batman İl Sağlık Müdürlüğü

T.C
BATMAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ASKOM (ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU )KARARLARI
Toplantı Tarihi: 30/03/2021
Karar Ayı: 2021 MART
11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı R.G.'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve
24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı R.G.'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. madde c bendinde ve Acil Sağlık Hizmetlerinin Genel Müdürlüğünün
29.03.2014 tarih ve 39942531/300/2014.5316.2450 sayılı yazısında bahsedilen ASKOM' un 2021 yılı
Genel Kurulu 112 Toplantı Salonu'nda 01/03/2021 tarih ve 69160991-319-E.39 sayılı ASKOM toplantısı
ve katılımcılar hakkında alınan Batman İl Sağlık Müdürlüğü Olur yazısında belirtilen ASKOM
Sorumlularının katılımı ile yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu ve Acil Servis Denetleme Komisyonu üyelerinin
belirlenmiştir.
2. Hasta sevki için sevk edilecek hastanenin nöbetçi idari uzman ile iletişime geçilmesi.
3. Özel ve kamu hastanelerine entegre istasyonlarında vaka çıkış süresi ve vakada ambulansa eşlik
etmesi konusunda ilgili personellerin uyarılması.
4. İlçe hastanelerinden merkeze sevk edilmesi gereken aciliyet durumuna göre hastalar ilçede
bekletilmeksizin merkezdeki uygun hastaneye sevki yapılmalıdır.
5. Tüm Sağlık kuruluşlarındaki Trombolitik endikasyonu olan hastaların çıkışlarının zamanında
yapılması için personellerin uyarılması
6. Tüm Sağlık kuruluşlarımızdaki Bay-pas önerilen hastaların sevk gerekçelerinin detaylı belirtilmesi
7. İl dışından gelen ve il dışına yapılacak sevklerin (kamu ve özel hastanelere) K.K.M.’nin bilgisi
dahilinde yapılması.
8. Psikiyatri hastalarının sevkinde KKM ile birlikte ilgili uzmanında yer araması yapması
sağlanacaktır. Sevk edilecek Psikiyatri hastaları için hastanenin Psikiyatri servisinde yer ayrılması.
Acilde bekletilmemesi sağlanacaktır.
9. ASOS sisteminde sevk talebi oluşturmada sıkıntı yaşanan tüm kamu ve özel hastanelerin
uyarılmasına
10. Hastanelerimizdeki entegre B tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personellerin
nöbet çizelgelerinin her ayın en geç son haftasında ASOS sistemine işlenmesi için uyarılması.

11. Tüm kamu ve özel hastanelerin sevk işlemlerinin idari uzman tarafında yürütülmesinin sağlanması
12. Kamu ve özel hastanelerde görev yapan doktorlara ASKOM kararlarının tebliğ edilmesi.
13. Kamu ve Özel hastanelerin Ambulansta çalışan personellerin eğitimlerinin planlanmasının
yapılması
14. Bir sonraki ASKOM toplantısının 28/04/2021 tarihinde 112 toplantı salonunda saat 14:00’ da
yapılmasına,
15. Alınan ASKOM kararlarının kolay ulaşılabilir olması için (www.batman.ism.saglik.gov.tr)
adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
16. İlimizdeki Kamu ve Özel Hastanelerden gelecek talep ve önerilerin 112acil72@gmail.com e-posta
adresine gönderilmesine,
17. ASKOM Toplantısında belirtilmeyen konularda genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
3 sayfa ve 17 maddeden ibarettir.

