07.06.2018 TARĠHLĠ
MANĠSA ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ KOORDĠNASYON KOMĠSYONU
(ASKOM) KARARLARI

Komisyon toplantısı Merkezefendi Devlet Hastanesi Yeni Konferans
Salonunda “Danışman Uzman Görevlendirme Kriterleri, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin
Acil Servis Ziyaretleri, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon
Ziyaretleri, İlimizde Uygulanan ASKOM Kararları Güncellenmesi” özel gündemiyle
gerçekleştirilmiştir.
1. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince „„Merkez, ekip
tarafından müdahale esnasında talep edilen tıbbi danışmanlık için 24 saat süre ile
gerekli tıbbi danışman bulundurmak veya tıbbi danışmanlık yapacak Müdürlüğün
teklifi Valiliğin onayı ile yetkilendirilmiş bir uzman hekime yönlendirmekle
yükümlüdür. Gerektiğinde Eğitim Hastaneleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki
uzman hekimlerden de bilgi desteği alınır.‟‟ hükmü çerçevesinde “ Kadın Doğum
Uzm. Ve Yenidoğan Uzm, Beyin Cerrahisi Uzm,Genel Cerrahi Uzm, Kalp Damar
Cerrahisi Uzm, Mikrocerrahi Uzm. branşlarında Danışman Uzman Görevlendirmesi
uygun görülmüş olup; İlimizdeki sevklerin doğru ve en hızlı şekilde yapılabilmesi için
tüm hastanelerde Danışman Uzman Görevlendirilmesi yapılmasına karar verilmiştir.
2. İstasyon ziyaretleri 15 günde bir ilçe müdürlükleri tarafından yapılacak,
istasyonlardaki bakım onarım gerektiren durumlar ilçe müdürlükleri tarafından tespit
edilecek, ilçe düzeyinde sorunun çözümü için çalışma yapılacak, ilçede çözülemeyen
sorunlar sorun ile ilgili yapılan işlemler ve çözülememe nedenleriyle birlikte
müdürlüğümüzün ilgili birimleriyle bağlantıya geçilerek ilçe müdürlüğünün
sorumluluğunda koordineli olarak çözülecektir. Ziyaretlerde Ambulans ve İstasyon
tertip ve düzeni ile doldurulması zorunlu formların doldurulup doldurulmadığı
değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Tespit edilen eksiklikler ve ilçe düzeyinde
çözüme kavuşturulan sorunlar ziyaret sonrası Acil Sağlık Hizmetleri Birimine düzenli
olarak raporlandırılacaktır.
3. Komisyonda Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 14. Maddesi 2.
Fıkrasında yer verilen “…İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından ilçede bulunan tüm
sağlık tesisleri 2 (iki) ayda bir denetlenir ve denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilir.‟‟
Maddesi gündeme alınmış ve Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
tarafından belirlenecek olan tarihlerde İlçe Sağlık Müdürlüklerince oluşturulan
komisyon, Kamu ve Özel Hastanelerin denetimini yapar ve Müdürlüğe resmi yazı ile
bildirilir şeklinde karar alınmıştır.
4. İlimizde ASKOM Bünyesinde alınan Tüm Kararların tekrar gözden geçirilerek
geçerliliğini yitiren maddelerin kaldırılması ve ASKOM Kararlarının güncel ve

uygulanabilir hale getirilmesi için çalışma başlatılmış olup çalışma tamamlandıktan
sonra ASKOM Kararlarının tek metin halinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
5. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantılarında karara
bağlanamayan konularda genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
6. Bu komisyon toplantısında alınan kararların ilgili personele tebliği ve uygulamadaki
takibinden tüm kurumların başta Başhekimler olmak üzere, ASKOM Sorumluları ve
ilgili tüm personel müteselsilen sorumludurlar. Komisyon toplantısına katılmayan
üyeler kararları peşinen kabul etmiş sayılır ve kararları uygulamakla yükümlüdür.
İş bu komisyon kararları 6(Altı) maddeden ibaret olup ekte isimleri ve unvanları yazılı
komisyon üyelerince 07.06.2018 tarihinde imza altına alınmıştır.

