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1. AMAÇ
112 İl Ambulans Servisi kara ambulansları ve uçak ambulanslar arasında vaka alma ve
vaka verme işlemlerini standart hale getirmek.
2.

KAPSAM
Uçak ambulanslardan vaka alma ve vaka verme sırasında yapılacak işlemler, takip
edilecek prosedürler ve uyulması gereken kuralları kapsar.

3.KISALTMALAR
DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi
KKM: Komuta Kontrol Merkezi
SAKOM: Sağlık Koordinasyon Merkezi
4. TANIMLAR
5. SORUMLULAR
Talimatın uygulanmasından tüm istasyon ve KKM çalışanları; takibinden KKM Sorumlu
Hekimi, ilgili Başhekim Yardımcısı ve Başhekim sorumludur.
6.

FAALİYET AKIŞI
6.1. Uçak Ambulanslardan Vaka Alışı ile İlgili Hazırlık İşlemleri;
a) Uçak ambulansların iniş-kalkış yaptığı DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi)
Özel Hangarlar bölgesine (5 Nolu Apron) giriş kontrole tabidir ve ancak plakası
önceden bildirilmiş olan ambulans ve araçlar bu bölgeye giriş yapabilirler.
b) Teknik Destek ve Ambulans Bakım Lojistik Birimi tarafından sisteme yeni giren her
aracın plaka numarası DHMİ’ne bildirilmek üzere Başhekimlik Şefine iletilmelidir.
c) Başhekimlik Şefi plaka numaralarını DHMİ’ne resmi yazı ile bildirmeli ve yine
Güncel listeyi KKM Sekretarya Sorumlusuna bildirmelidir.
d) KKM uçak ambulanslar için ekip görevlendireceği zaman güncel listeyi kontrol etmeli
ve görevlendirmeyi yapmalıdır.
e) Alınan tüm tedbirlere rağmen listede plakası bulunmayan bir ambulans
görevlendirilmek zorunda kalınır ise; Başhekimliğimiz ve KKM tarafından Esenboğa
Havalimanı Güvenlik Birimi ( 312 398 00 00 Dahili: 22 74 ) aranarak araç plakası ve
personelle ilgili gerekli bilgiler verilmelidir. Gerekli izin alındıktan sonra ambulans
görevlendirmesi yapılmalıdır.
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6.2. Uçak Ambulans Vaka İşlemleri KKM Süreci:
a) Sağlık Bakanlığı SAKOM tarafından KKM’ye gelen talimat ile harekete geçilmelidir.
b) Vaka ile ilgili; hastanın genel durumu, hastanın nakledileceği hastane ve kabul eden
hekim adı, ekip (Doktor, AABT diğer) seçimi, ekipman (kuvöz, ventilatör, infüzyon
pompası, vs.) seçimi konularında bilgi edinilmelidir.
c) Ambulans seçimi; ekip özellikleri (Doktor, AABT diğer) ekipman ihtiyacı (kuvöz,
ventilatör, infüzyon pompası, vs.) plaka kontrolü (giriş izni olan ambulanslar listesi)
ve istasyonun hastane ve havaalanına uzaklığı dikkate alınarak yapılmalıdır.
d) Seçilen ekip, anlık durumlarda en az bir saat, planlı durumlarda bir gün önceden
bilgilendirilmeli ve ekibe başka vaka verilmemelidir.
e) Ekibe uçağın iniş saatinden en az 20 dakika önce alanda olacak şekilde çıkış
yaptırılmalıdır.
f) KKM ekibin alana girişi, hasta teslimi (hastaneye, uçağa) ve ayrılış işlemleri sırasında
ihtiyaç duyulması halinde sürece müdahil olmalıdır.
g) Görevin tamamlanmasının ardından görevin tamamlandığı bilgisi ekip tarafından
KKM’ ye verilmelidir.
6.3. Uçak Ambulans Vaka İşlemleri İstasyon Süreci:
a) KKM’ den gelen talimat ile ekip öncelikle hasta özelliğine göre talep edilen malzeme
ve ekipmanın aktif çalışır durumda olduğunu kontrol etmeli ve akabinde vaka için
hareket etmelidir.
b) DHMİ Özel Hangarlar Bölgesi (5 Nolu Apron) güvenlik noktasına ulaşıldığında
güvenlik kontrolüne girilmelidir. Güvenlik kontrolünde;
1. Ambulans ekibinin kurum kimlik kartlarının kontrolü
2. Ambulansın plaka kontrolü
3. Talep edilen diğer kontrol ve aramalar yapılır.
c) Ekibe aprona girişinden çıkışına kadar bir güvenlik görevlisi eşlik eder. (Güvenlik
görevlisi ambulans ön kabininde seyahat etmelidir.)
d) Hasta teslimi gerçekleştirilmelidir. (Rutin hasta teslim işlemleri)
e) Hasta ambulans ekibi tarafından teslim alındı ise ekip alandan hemen ayrılabilir.
f) Hasta uçak ambulansa teslim edildi ise; Esenboğa Havaalanında ambulansın
havaalanı bölgesini terk edebileceği havaalanı personeli tarafından bildirildiğinde;
(diğer hava alanlarında uçak alandan ayrılıp, gözden kaybolduktan sonra 20 dakikalık
beklemenin ardından) ekip alandan ayrılabilir. (Bknz. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25.08.2011 tarih ve 27729 sayılı yazısı)
g) Her aşamada KKM bilgilendirilmeli ve onayı alınmalıdır.
h) 112 ambulansları sadece Özel hangarlar bölgesinden (5 Nolu Apron) ve Sağlık
Bakanlığına bağlı uçak ambulanslardan direkt hasta alma/verme işlemi yapmalıdırlar.
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i) Tarifeli uçuşlarla ya da diğer uçaklarla gelen/giden hastaların nakil işlemleri apron
girişine kadar 112 ambulansları ile yapılmalıdır. Apron girişinden uçağa ya da uçaktan
apron girişine kadar olan nakil işlemi DHMİ‘ne bağlı sağlık ekipleri tarafından
yapılmalıdır.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

