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1. AMAÇ: Ambulans ile Sevki Gerçekleştirilecek Hastanın ve Çalışanın Güvenli Çalışmasını Sağlamak. 
2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ambulansları 
3.KISALTMALAR 
4.TANIMLAR: 
5.SORUMLULAR: Ambulans çalışanları, Ambulanstan Sorumlu Hastane Müdürü, Başhekim Yrd., 
Başhekim 
6.FAALİYET AKIŞI: 
6.1.Sorumlu Doktor  ve bölüm sekreteri tarafından ambulans gereksinimi olan hasta için “Refakatçi 
(Ambulans) Hasta Bilgilendirme ve Rıza belgesi” doldurulur ve hasta dosyasına bırakılır. Hastanın 
ambulansa binmesi durumunda ortaya çıkacak olası riskler konusunda bilgilendirilir. Görevli doktor ya 
da hemşire tarafından sevk ekibi aranır. 
6.2. Sevk ekibi hastayı değerlendirir, hastanın var ise damar yolu, sondası çıkartılarak hasta sevke 
hazırlanır. 
6.3. Hastanın sevke hazır olup olmadığı sorgulanır. 
6.4 Hastaya refakat edecek yakını yoksa hasta yakının gelmesi beklenir. 
6.7.Hasta sevkine karar verildikten sonra hemşire ve şoför eşliğinde hasta biriminden transferi 
gerçekleştirilir. 
6.8. Hasta yakınlarına hastayı evde karşılayacak ve eve taşıma sürecinde refakat edecek birden fazla hasta 
yakının evde hazır bulunması istenir. 
6.9. Sevk ekibi hasta sevkini tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde hastaneye dönüş yapar. 
6.10. Sorumlu ATT tarafından verilen hizmetin (taşınan hasta sayısı ve yapılan kilometre bilgisi) aylık 
olarak hastane başmüdürüne bildirimi yapılır. 
6.11. Hemşire her demirbaş ve sarf malzemelerin kontrolünü yapar.  
Hemşire oksijen tüpünü kontrol eder bitmiş ya da bitmeye yakın ise şoföre bilgi vererek değiştirilmesini 
sağlar. 
6.12. Hemşire her nöbet değişimde ambulans arka kabin temizliğini kontrol eder temiz değil ise temizlik 
sürecini yönetir, sedye temizlik kontrolünü yapar kontrol formuna not alır. 
6.13. Hemşire hafta bir glukometre ölçümü yaparak glukometre takip formuna kayıt eder. 
6.14. Sürücü her nöbet değişimde ambulans yakıt kontrolü yapar eksik ise tamamlar. 
6.15. Sürücü ambulansın iç ve dış temizliğinden sorumludur. 
6.16. Ambulans temizliği her gün kontrol edilir ve temizliği yapılır. 
6.17. Sürücü aldığı yakıt fişini imzalayarak sorumlu amirine iletir. 
6.18. Mesai saatleri dışında ambulansta oluşabilecek arızalar ve kazalar sorumluya ve o gün nöbetçi 
süpervizöre bildirilir. 
6.19. Mesai saatleri içerisinde oluşabilecek arızalar ve kazalar sorumluya, üst amirliğe bildirilir. 
6.20. Sorumlu ATT tarafından ambulansların rutin bakımları takip edilir yaklaşmış olan bakımları üst 
amirliğe bildirir. 
6.21. Sürücüye sürüş esnasında dışarıdan kesinlikle müdahale edilmez. 
6.22. Hasta transferi sırasında sürücü ve hemşire emniyet kemeri takmak zorundadır. 
6.23.Hasta transferi sırasında acil durumlar haricinde siren çalmak yasaktır. 
6.24. Hasta eve nakilde tüm trafik kurallarına uyulması mecburidir. 
6.25. Hasta transfer durumunda siren açık olsa dahi trafik kurallarına uyulması mecburi, eğer diğer 
sürücüler yol vermiyor ise herhangi bir kazaya sebep vermemek için onların geçmesine öncelik verilir. 
6.26. Birimde kendi arasında değiştirilen nöbetler birim sorumlusuna bilgi verilir. 
 


