RİZE
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ
SÜREÇLERİ
3.3.1 Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve
gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek süreci.
3.3.2 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin
faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun
sağlanması işlemleri ile ASKOM faaliyetlerini yürütmek süreci.
3.3.3 İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak süreci.
3.3.4 Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon
çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il
içinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici
tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak süreci.
3.3.5 112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun
şekilde geliştirmek süreci.
3.3.6 Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama
yapmak süreci
3.3.7 Acil Sağlık Hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi,
özel kurum ve kuruluşları denetlemek süreci.
3.3.8 Afet, olağandışı ve acil durumlarla sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç
duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak,
koordine etmek ve yürütülmesini sağlamak süreci.
3.3.9 Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, Ulusal Medikal
Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve
malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini
planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek süreci.
3.3.10 Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin
planlanması ve yürütülmesi ile sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve
uygulanmasını koordine etmek süreci.
3.3.11 Acil durum ve afetlerde tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla
iş birliği ve koordinasyon içinde sağlamak süreci.
3.3.12 Afet dönemi sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü
sağlık hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak süreci.
3.3.13 Afetlere yönelik hizmet standartlarım ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerde
sağlık hizmetleri için gerekli personel planlamasını yapmak süreci.
3.3.14 İl düzeyinde sivil toplum Örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve İnsanî yardım
faaliyetlerine katılmak ve sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu
sağlamak süreci.
3.3.15 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile
ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında
sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak
süreci.
3.3.16 Afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin, afet öncesi, sırası ve
sonrasında depolama ve tahsis hizmetlerini sağlamak süreci.

3.3.17 Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan doğru bilgi akışının hızlı ve kesintisiz olarak
ildeki üst düzey sağlık yöneticileri ve Bakanlık SAKOM’a eş zamanlı olarak
iletilmesini sağlamak süreci.
3.3.18 Afet ve acil durumlarda ilgili tüm taraflarla hizmetin koordinasyonunu sağlamak
süreci.
3.3.19 İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve
kuruluşlarından görev alanı ile ilgili bilgi toplamak ve Bakanlık SAKOM’a iletmek
süreci.
3.3.20 Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel,
çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası
etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak süreci.

3.3.1 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KAMU VE ÖZEL
HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ VE GERÇEK KİŞİLERE AİT
TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SEVK VE İDARESİNE İLİŞKİN
İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk
tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait
tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek süreci iş akış şeması

RESMİ YAZI

RAPOR

RAPOR

K1

Acil sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için her ayın son
haftası olacak şekilde ASKOM ve Sevk Değerlendirme ve
Denetleme Komisyonu toplantılarının düzenlenmesi,
toplantıya katılan sağlık kurumlarının üst yöneticileri ile il
genelindeki tüm sağlık kurumlarının sevk ve idaresi ile ilgili
planlama yapılması.

EBYS

Hastanelere 112 tarafından getirilen ve hastaneler tarafından
başka kurumlara sevk edilen bütün vakaların raporlandırılarak
aylık olarak tarafımıza gönderilmesi, gönderilen raporlarda
uygunsuz sevkler hakkında işlem yapılması, uygun olan
sevklerin değerlendirilerek arşivlenmesinin sağlanması.

EBYS

Uygunsuz sevk olarak düşünüp raporlandırılarak ASKOM
sekreteryasına gönderilen dosyaların incelenip
değerlendirilerek tarafımıza gönderilmesi.

EBYS

İlgili mevzuat açısından sevkin usulsüz olup olmadığına karar
verilen dosyaların raporlandırılarak komisyon üyeleri
tarafından imzalanmasını sağlanması ve usulsuz olan sevklerin
tüm kamu özel ve üniversite hastanelerine raporların
dağıtımının saklanması.
E1
K1

EBYS

Raporların bakanlığa bildirilmesi.

EBYS

Sevk Değerlendirmelerinin
aylık düzenli yapılması.

E1

Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği

3.3.1 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KAMU VE ÖZEL
HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ VE GERÇEK KİŞİLERE AİT
TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SEVK VE İDARESİNE İLİŞKİN
İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere
ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek süreci iş akış şeması
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmelik gereği İl
Sağlık Müdürlüğü tarafından ASKOM
toplantısı yeri, tarih ve saati belirlenir.

EBYS

E1

EBYS-ASOS

ASKOM’da sunulmak üzere acil sağlık
hizmetleri ile ilgili verilerin çıkarılması.

EBYS

Toplantı kararlarının tutanak altına alınarak
Bakanlığımıza ve ilgili kurumlara
gönderilmesi.

E1

11.05.2000 tarih ve 24.046 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Toplantı
Tutanağı

3.3.1 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KAMU VE ÖZEL
HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ VE GERÇEK KİŞİLERE AİT
TÜM SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SEVK VE İDARESİNE İLİŞKİN
İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve
özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere
ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek süreci iş akış şeması

Ruhsatlandırma işlemi yapılan özel ambulans servisinin
denetim işlemlerinin Müdürlük tarafından belirlenen
takvim doğrultusunda yılda iki kez yapılması. Şikâyet ve
soruşturma ile Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi
üzerine ayrıca olağan dışı denetimlerin de yapılması.

Denetim
Tutanağı

Başvuru dosyası
Birimimizce
incelenir

Uygun
Komisyon ön inceleme için uygun bir
tarih belirler. Belirlenen tarihte
kuruluşa ön inceleme yapılır. Ön
inceleme raporu tanzim edilir.

RAPOR

Dosya eksiklikleri tanımlanması
için başvuru sahibine teslim
edilir.

Uygun

Ebys

Ön inceleme raporunun
değerlendirilmesi

Ön inceleme sonucu eksiklik tespit
edilmemesi sonucu kuruluşlar faaliyete
geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne
Olur yazısı Yazılır.

Ambulans Servisi Uygunluk
Belgesi, Ambulans/Acil Sağlık
Aracı Uygunluk Belgesi, Mesul
Müdürlük Belgesi, Personel
Çalışma İzin Belgesi, Personel
Kimlik Kartı düzenlenir.

E1

E1

Belgeler ilgili
mevzuata göre
düzenlenir.

Uygun Değil

K
1

İnceleme raporları

Uygun Değil

Başvuru sahibi tarafından ilgili
eksiklikler giderildikten sonra
yazılı olarak Müdürlüğümüze
eksikliklerin giderildiğini bildirir.

Ebys

3.3.2 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE AİT BİRİMLERİN
KURULMASI VE İŞLETİLMESİ, GEREKTİĞİNDE HASTANE ACİL SERVİSLERİ
İLE ENTEGRE EDİLMESİ, İLGİLİ BİRİMLERİN FAALİYETLERİNİN
İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, HASTA NAKİL VE SEVK
KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI İŞLEMLERİ İLE ASKOM
FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması
işlemleri ile ASKOM faaliyetlerini yürütmek süreci.
Hastanelere 112 tarafından getirilen ve
hastaneler tarafından başka kurumlara sevk
edilen bütün vakaların aporlandırılarak aylık
olarak tarafımıza gönderilmesi, gönderilen
raporlarda uygunsuz sevkler hakkında işlem
yapılması, uygun olan sevklerin
değerlendirilerek arşivlenmesinin
sağlanması,

EBYS

Uygunsuz sevk olarak düşünülüp
raporlandırılarak ASKOM sekreteryasına
gönderilen dosyaların incelenip
değerlendirilerek tarafımıza gönderilmesi

EBYS

İlgili mevzuat açısından sevkin usulsüz olup
olmadığına karar verilen dosyaların
raporlandırılarak komisyon üyeleri tarafından
imzalanmasının sağlanması ve Usulsüz olan
sevklerin Tüm Kamu , Özel ve Üniversite
Hastanelerine raporların dağıtımının
sağlanması

EBYS

Kararların Bakanlığa Bildirilmesi.

RAPOR

RAPOR

3.3.3 İL DÜZEYİNDE KARA, HAVA VE DENİZ AMBULANSLARININ SEVK VE
İDARESİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİ YAPMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak süreci iş akış şeması

ARMAKOM

İl genelindeki tüm ambulansların sevk ve idare işlemlerinin 112
Komuta Kontrol Merkezi tarafından aksaklığa mahal vermeyecek
şekilde yapılması.

ARMAKOM
ARVENTO

112 KKM’ye gelen çağrı ilgili personel tarafından karşılanarak
arayan kişiden acil durum, adres ve kişi ismi, yaş bilgileri eksiksiz
olarak alınr.

ARMAKOM
ARVENTO

Armakom Çağrı Sistemi üzerinden gelen Çağrı (tlf) numarası
saklanır. En yakın ve en uygun ekibe çağrı saati ve veriş süresi(120
sn-2 dk) geçmemek üzere ekibe verilir.

ARMAKOM
ARVENTO

Eğer olay-vaka ile ilgili haber verilmesi gereken paydaşlar(polis,
jandarma, itfaiye, AFAD vb.) varsa gerekli bağlantıyı kurar, bilgi
verir.

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

Vaka ekibe verildikten sonra Arvento harita ekranı üzerinde
ambulans hareketini, olay yerine varışı, olay yerinden ayrılış,
hastaneye varış, hastaneden ayrılış ve istasyona dönüşlerini takip
eder. Armakom çağrı sistemi üzerinden hareket saatlerini işaretler.

İhtiyaç halinde (arest, çoklu trafik kazası, zehirlenme vb.) vakanın
götürüleceği acil servisi arayarak bilgilendirme yapar.

Vakaya çıkış Reaksiyon süresi 90 sn’geçince ekip aranarak geç
çıkma sebebi sorgulanır.

Vaka adresi konusunda sorun yaşayan ekibe Arvento harita ekranı
üzerinden Adres tarifi yapılır veya Armakom çağrı sistemi
üzerinden 112 ekibi ile acil ambulans ihtiyacı olan vatandaşın
yakınlarını yada vatandaşı konferans ile birbirine bağlar.

112 ekiplerinin hangi sağlık kuruluşuna gideceğini belirler.

Çağrı niteliği KKM nöbetçi doktorunu ilgilendirirse çağrıyı nöbetçi
doktora aktarır.

3.3.3 İL DÜZEYİNDE KARA, HAVA VE DENİZ AMBULANSLARININ SEVK VE
İDARESİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİ YAPMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak süreci iş akış şeması

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

112 KKM Nöbetçi Hekiminin tüm ambulanslarının
sevk ve idaresi ile hasta sevklerinin
koordinasyonunu aksaklığa mahal verilmiyecek
şekilde yapılması.
112 çağrılarında vatandaşlara hekim olarak
danışmanlık hizmeti verir.

İhtiyaç halinde 112 ekiplerine ilaç yapma onayı
verir. Ayrıca sözel order verir.

ARMAKOM
ARVENTO

İl içi ve il dışı hastaneler arası koordinasyonu
sağlar. İl içi ve il dışı acil sevk sistemini organize
eder.

ARMAKOM
ARVENTO

Çoklu kazalarda, sel, heyelan vb. gibi durumlarda
SAKOM’’ a bilgi verir. Olayla ilgili bilgi notunu
SAKOM’ a gönderir.

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ARMAKOM
ARVENTO

ASKOM’ da alınan karaların sahada uygulanmasını
sağlar.

Uçak ambulans ve helikopter ambulans taleplerini
koordine eder.

Hastanede hastanın doktorunun uçak ambulans
veya helikopter ambulans talebini değerlendirir.
Talep eden hekimden Hava Ambulans Talep
Formu, Hastanın Epikriz’ ini ve iller arası sevk
formu ister, ayrıca hasta yakınının ONAM belgesi
ister.
ASOS üzerinden ilgili belgeleri taratıp Hava
operasyon merkezine gönderir.

SAHOM telefonla aranıp talep bildirilir. Bu arada
yakın il taraması yapar ve yönlendirir.

SAHOM ile koordinasyon kurarak hava
ambulansının ineceği yere aynı saatte olacak
şekilde kara ambulansıyla hastanın naklini sağlar.

3.3.4 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN İLDE ETKİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN
GEREKLİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEREK, İL
DÜZEYİNDE SAĞLIK TESİSLERİNDEN YAPILAN HASTA SEVKLERİNİ, İL
İÇİNDE SAĞLIK TESİSLERİ ARASINDAKİ HASTA HAREKETLERİNİ
İNCELENMESİ, İYİLEŞTİRİCİ TEDBİRLERİN ALINMASI,
UYGULATILMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLEMLERİNİ YAPMAK
SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek,
il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasındaki
hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması,
uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak süreci iş akış şeması

EBYS-ASOS

Toplantı Kararları

İl düzeyinde acil sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi,
hasta hareketleri ve hasta sevklerinin her ayın son haftası
olacak şekilde toplantı planlanması ve toplantı için ASOS
sisteminde veri alınması.

düzenlenen ASKOM ve Sevk Değerlendirme ve
Denetleme Komisyonu toplantılarında, toplantıya katılan
sağlık kurumlarının üst yöneticileri ile görüşülmesi,
yapılan bu görüşmelerin toplantı kararı olarak kayıt altına
alınması ve toplantı kararlarının uygulanması için ilgili
sağlık tesislerine gönderilmesi.

EBYS

3.3.5 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİ ULUSLARARASI HİZMET VE KALİTE
STANDARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞTİRMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ
ŞEMASI

Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına
uygun şekilde geliştirmek süreci iş akış şeması

Yönetmelik ve bakanlık talimatlarına doğrultusunda
Kalite Birimi tarafından gerekli geliştirme
çalışmalarının yürütülmesi.

EBYS

E1

E1

112 Acil Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları Rehberi

Rehber

3.3.6 HİZMET AMACINA YÖNELİK ORGANİZASYON İLE MAL VE HİZMET
ALIMLARI İLE İLGİLİ PLANLAMA YAPMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları
ile ilgili planlama yapmak süreci iş akış şeması
Organizasyon ile mal ve hizmet alımı
ile ilgili ortaya çıkan ihtiyaç
durumlarının belirlenmesi, ihtiyaç
duyulan bu durumlar için ilgili birimler
ile koordinasyon içinde planlamaların
yapılması.

EBYS

Birimin ihtiyacı olan malzemenin (sarf,
demirbaş) temini için uygun şartname
ile birlikte EBYS sistemi üzerinden
Destek Hizmetleri Birimine talep yazısı
yazılır.

EBYS

Destek Hizmetleri Birimi tarafından
hizmet alımıyla ilgili süreç başlatılır.

EBYS

ŞARTNAME

3.3.7 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN,
AMBULANS HİZMETİ VEREN RESMİ, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARI
DENETLEMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmî, özel
kurum ve kuruluşları denetlemek süreci iş akış şeması

Ambulans servisi kuracaklar sahibi veya Mesul Müdürü aracılığı ile
başvuru dosyasını hazırlayarak Müdürlüğümüze başvurur

Başvuru
dosyası
Birimimizce
incelenir.

Uygun

ÖN
İNCELEME
RAPORU

OLUR YAZISI

UYGUNLUK
BELGESİ

Dosya eksiklikleri tanımlanması için
başvuru sahibine teslim edilir. İlgili
eksiklikler giderildikten sonra
Müdürlüğümüze bilgi verilir.

Komisyon ön inceleme için uygun bir tarih
belirler. Belirlenen tarihte kuruluşa ön
inceleme yapılır. Ön inceleme raporu tanzim
edilir

Uygun

Uygun değil

Ön inceleme raporu değerlendirilir

Uygun değil

Eksiklikler giderilmesi için başvuru
sahibine gönderilir. Başvuru sahibi
tarafından ilgili eksiklikler
giderildikten sonra yazılı olarak
Müdürlüğümüze

Ön inceleme sonucu eksiklik tespit
edilmemesi sonucu kuruluşlar faaliyete
geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne
Olur yazısı Yazılır.

Ambulans Servisi Uygunluk
Belgesi, Ambulans/Acil Sağlık
Aracı Uygunluk Belgesi, Mesul
Müdürlük Belgesi, Personel
Çalışma İzin Belgesi, Personel
Kimlik Kartı düzenlenir.

R1

R2

Ambulans denetim, bakım ve
arıza takiplerinin yapılamaması.

K1

Ambulansta kullanılan tıbbı araç
ve gereçlerin kalibrasyon
takibinin yapılmaması.

K2

Ambulans bakım, kontrol ve denetimleri
yılda 2 kez yapılmaktadır.

Kalibrasyon takipleri düzenli olarak
yapılmaktadır.

3.3.7 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN,
AMBULANS HİZMETİ VEREN RESMİ, ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARI
DENETLEMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren
resmî, özel kurum ve kuruluşları denetlemek süreci iş akış şeması

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından yılda 2 kez yapılacak
ambulans ve ambulans servisi denetimi planlanır.

İlgili mevzuat gereğince Ambulans
servisi, istasyon ve ambulans
planlanan günde oluşturulan ekip
tarafından yerinde değerlendirilir.

UYGUN

Rapor

UYGUN DEĞİL

Eksiklikleri belirten rapor
düzenlenerek ilgili sorumluya teslim
edilir. Mevzuata göre eksiklikleri
gidermek için süre verilir. Süre
sonunda tekrar yerinde
değerlendirme yapılır.

Uygunluk raporu
düzenlenir.

R1

Ambulans denetim, bakım ve
arıza takiplerinin yapılamaması.

R2

Ambulansta kullanılan tıbbı araç
ve gereçlerin kalibrasyon
takibinin yapılmaması.

K1

K2

Ambulans bakım, kontrol ve denetimleri
yılda 2 kez yapılmaktadır.

Kalibrasyon takipleri düzenli olarak
yapılmaktadır.

3.3.8 AFET, OLAĞANDIŞI VE ACİL DURUMLARLA SAĞLIK HİZMETLERİNİN
SUNUMUNDA İHTİYAÇ DUYULACAK HABERLEŞME, İLAÇ, TIBBÎ VE TEKNİK
MALZEMELERE YÖNELİK PLANLAMA YAPMAK, KOORDİNE ETMEK VE
YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet, olağandışı ve acil durumlarla sağlık hizmetlerinin sunumunda
ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak,
koordine etmek ve yürütülmesini sağlamak süreci.

EBYS

Afet ve acil durum planlarının hazırlanması için
ilgili kurumlardan gelen temsilciler ile yılın ilk 3
ayı içerisinde toplantı yapılması, yapılan toplantı
sonucunda afet planlarının hazırlanması.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kontrol
edilerek onaylanması.

Toplantı
Tutanağı

Plan

3.3.9 ACİL DURUM VE AFETLERDE SAĞLIK AFET KOORDİNASYONUNUN
SAĞLAMAK, ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN (UMKE)
OLUŞTURULMASI, İŞLETİLMESİ VE GEREKLİ ARAÇ, DONANIM VE
MALZEME TEMİNİNİN SAĞLANMASI, UMKE PERSONELİNİN EĞİTİM,
TATBİKAT VE FAALİYETLERİNİ PLANLANMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE
RAPORLANMASI İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK SÜRECİ.

Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE)
oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim,
tatbikat ve faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek süreci iş akış şeması
Sağlık Kurumlarında görev yapan
personellerin UMKE başvuru
kaydını yapmaları ile UMKE
personeli olma süreci başlaması.

BELGE

Sağlık personeli ASOS üzerinden
başvurusunu yapar.

ASOS

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birimi tarafından Başvuru
değerlendirmesi yapılır.

Uygun olan personel Umke Temel
Modül eğitimlerine katılır.

BAŞARILI

Eğitimlerde başarılı olanlar
UMKE personeli olarak
görevlendirilir.

Eğitim sonucu
değerlendirilir.

BAŞARISIZ

Eğitimlerde başarısız personel
için süreç sonlanır.

3.3.9 ACİL DURUM VE AFETLERDE SAĞLIK AFET KOORDİNASYONUNUN
SAĞLAMAK, ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN (UMKE)
OLUŞTURULMASI, İŞLETİLMESİ VE GEREKLİ ARAÇ, DONANIM VE
MALZEME TEMİNİNİN SAĞLANMASI, UMKE PERSONELİNİN EĞİTİM,
TATBİKAT VE FAALİYETLERİNİ PLANLANMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE
RAPORLANMASI İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak ,
Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) oluşturulması,
işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve malzeme temininin sağlanması,
UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlanması,
gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek süreci.
İl UMKE Sorumlusu tarafından bölge
koordinatör il başkanlığında yıl
içindeki eğitim, tatbikat ve faaliyet
planlarının önceki yılın son ayı
içerisinde yapılan toplantı ile
belirlenmesi.

İlgili bölge illeri ile UMKE faaliyet
planının hazırlanması hususunda her
yılın Aralık ayında Bölge Toplantısı
yapılır.

Toplantı
tutanağı

Faaliyet Planı

Yapılan toplantıda her ilin
gerçekleştireceği ve bölge olarak
gerçekleştirilecek faaliyetler
belirlenir.

EBYS

Toplantıda belirlenen faaliyetler,
İllerin UMKE Sorumlusu tarafından
kayıt altına alınarak resmi yazı ile
Koordinatör İle
gönderilir.

EBYS

Bölge Koordinatör İl tarafından,
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından gönderilen formata uygun
olarak UMKE Faaliyet Planı
hazırlanır, onay için Bakanlığa
gönderilir.

EBYS

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanan UMKE Faaliyet
Planı; Acil Sağlık
Hizmetleri Başkanlığı ile paylaşılır.

EBYS

Takvimde belirtilmiş,yıl içerisinde
yapılan faaliyetlerin raporları iller
tarafından Bakanlığa gönderilir.

Faaliyet Planı

İL FAALİYET PLANI

3.3.9 ACİL DURUM VE AFETLERDE SAĞLIK AFET KOORDİNASYONUNUN
SAĞLAMAK, ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN (UMKE)
OLUŞTURULMASI, İŞLETİLMESİ VE GEREKLİ ARAÇ, DONANIM VE
MALZEME TEMİNİNİN SAĞLANMASI, UMKE PERSONELİNİN EĞİTİM,
TATBİKAT VE FAALİYETLERİNİ PLANLANMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE
RAPORLANMASI İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE)
oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim,
tatbikat ve faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek süreci iş akış şeması
Yıl içinde yapılan etkinliklere
ait raporlama işlemlerinin
etkinlik sonunda yapılması.

Yılda en az bir (1) defa Bölge UMKE
Tatbikat Kampı yapılır

Rapor

Tutanak

Liste

Resmi Yazı

1 Ay öncesinde tatbikat kampı koordinasyon
toplantısı düzenlenir. Toplantıda; Tatbikat
yapılacak il, kamp tarihi ve süresi, katılımcı
iller ve illere göre katılımcı sayısı belirlenir.

UMKE Bölge Tatbikat Kampının koordinatörü, Koordinatör
ilin İl Sağlık Müdürüdür. Katılım sağlayamadığı durumlarda
Acil Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Başkan
Koordinatörlüğünde faaliyet gerçekleştirilir.d
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Tatbikat duyurusu ‘e-posta adresinden
Yapılarak katılımcı listesi hazırlanır.

Bölge koordinatörlüğünce Bölge Tatbikat
Kampı yapılması için resmi yazı ile Müdürlük
ve valilik onayı alınarak ilgili illere gönderilir.

Koordinatör il ile tatbikatın yapılacağı il
yöneticileri tarafından, tatbikat kampı alanının
keşif ziyareti yapılır. Tatbikat alanı ile ilgili
kurumlardan olurlar alınır.

15 gün öncesinde; Bölge koordinatörü il ve
tatbikatın yapılacağı il tarafından, tatbikat ve
eğitimler için uygun arazi hazırlığı yapılır.

İşleyiş için; Kamp Koordinatörü tarafından
bir komite oluşturularak, tüm kamp
süresince gerçekleştirilecek olan faaliyetler
komite tarafından sevk ve idare edilir.

Bölge Tatbikat Kampı yapılan hazırlıklar
eşliğinde yapılır.

Bölge Tatbikat Kampı sonrasında; bağlı iller
tarafından hazırlanan raporlar Bölge
Koordinatörü il tarafından değerlendirilerek,
Bölge Koordinatörü ilin raporu ile birlikte
Bakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Daire
Başkanlığına gönderilir.

Bölge Tatbikatı Kampı sonu Değerlendirme
Tarafından Koordinatörü katılımcı iller
Hazırlanarak İle Bölglere gönderilir.

Resmi Yazı

Resmi Yazı

3.3.10 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SİVİL SAVUNMA VE
SEFERBERLİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ İLE
SAĞLIK AFET PLANLARININ HAZIRLANMASINI VE UYGULANMASINI
KOORDİNE ETMEK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve
seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi
ile sağlık afet planlarının hazırlanması ve
uygulanmasını koordine etmek süreci iş akışı

Faaliyet Planı

Sivil Savunma Planı

Eğitim katılım
belgesi

Tatbikat Raporu

Her yıl sonunda Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık
Tesislerine ait ‘Seferberlik Faaliyet Planı’ hazırlanarak
bakanlığımıza bildirilmesi.

Müdürlüğümüz ‘’Sivil Savunma Planı’ nın hazırlanması
güncellenmesi ve Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların
Sivil Savunma Plan veya talimatlarının yaptırılması.

Sivil Savunma Planında görevli personellere yılda en az
bir kez eğitim verilmesi.

Yılda en az 1 kez paydaşlarında katılımı ile sivil
savunma tatbikatı yapılır ve raporlanır.

Müdürlük ile bağlı kurum ve kuruluşların yangın
söndürme cihazları kontrol edilerek alım, bakım ve
dolum yapılmasının sağlanması.

Afet, acil durum, koruyucu güvenlik, sivil savunma ve
seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneklerin, ilgili
birimlerle koordine edilerek belirlenmesi ve bütçeye
konulmasının sağlanması.

3.3.11 ACİL DURUM VE AFETLERDE TIBBÎ KURTARMA VE ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİNİ İLGİLİ TÜM TARAFLARLA İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
İÇİNDE SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet ve acil durum ve afetlerde tıbbı kutarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm
işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak süreci iş akış şeması

Afet planı

Eğitim Formları

Afet, olağandışı ve acil durumlarda ilgili tüm
taraflarla hizmetin koordinasyonunun Afet
Planında belirlenen hususlara uygun şekilde
sağlanması.

AYDES-EBYS

Makam onayının alınması.

EBYS

Onaylı planın paydaş kurum yada illere yazıyla
göndeilmesi.

EBYS

Her yıl şubat ayında planın güncellenmesi.

Plan kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması.

3.3.12 AFET DÖNEMİ SONRASI NORMAL DURUMA GEÇİLMESİNE KADAR
İHTİYAÇ DUYULAN HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİNİN SUNULMASI İLE
İLGİLİ TEDBİRLERİ ALMAK, İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU SAĞLAMAK
SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet dönemi sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü sağlık
hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak süreci iş
akış şeması

EBYS

Afet dönemi sonrası için eğitim, koordinasyon ve tatbikatların
yapılan afet planı doğrultusunda gerçekleştirilmesi.

EBYS

Afet, olağandışı ve acil durumlar sonrası normal duruma
geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetlerinin
sunulması, gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasının,
yapılan il düzeyi afet planı hazırlama toplantısında belirlenen
yol haritasına göre yapılması karara bağlanır.

Afet Planı

Karar Tutanağı

3.3.13 AFETLERE YÖNELİK HİZMET STANDARTLARIM VE ÇALIŞMA
ESASLARINI BELİRLEMEK, AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN
GEREKLİ PERSONEL PLANLAMASINI YAPMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afetlere yönelik hizmet standartları ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerde sağlık
hizmetleri için gerekli personel planlamasını yapmak süreci iş akış şeması

Afetlere yönelik hizmet standartları, çalışma
esasları ve personel planlamasının mevzuat
hükümlerine göre düzenlenen afet planı hazırlama
toplantısında belirlenmesi.

EBYS
AYDES

Toplantı
Tutanağı

Afet Planının hazırlanması için komisyon
oluşturulması ve Valilik olurunun alınması.

Verilerin toplanması.

EBYS
AYDES

İl bazında Afet durumunda görev alacak personelin
belirlenmesi.

Görev alacak personele planın tebliğ edilmesi.

E1

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri
Yönetmeliği

TEBLİĞ
BELGESİ

3.3.14 İL DÜZEYİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE
SAĞLIK VE İNSANÎ YARDIM FAALİYETLERİNE KATILMAK VE SAĞLIKLA
İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK
SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İl düzeyinde sivil toplum Örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve İnsanî yardım faaliyetlerine
katılmak ve sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak süreci iş akış şeması

İl düzeyinde sivil topluk kuruluşları ile
birlikte, ilimizde meydana gelen afet ve acil
durumlar ile kaybolmaya bağlı her türlü arama
kurtarma çalışmalarına katılımın sağlanması.

İş birliği yapılacak Sivil Toplum Örgütlerini
belirlemek.

Ekip Listesi

Ekipleri oluşturmak.

Eğitim Planı

Eğitim planlamak.

Tebliğ Tebellüğ
Belgesi

Afet durumunda görev alacak personele planın
tebliğ edilmesi.

Afet Planı

3.3.15 KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER VE
ENDÜSTRİYEL (KBRN-E) MADDELER İLE İLGİLİ MEYDANA
GELEBİLECEK HER TÜRLÜ KAZA, SALDIRI VEYA SABOTAJ
DURUMLARINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ
PLANLARI YAPMAK, ORGANİZE ETMEK, UYGULAMAK
SÜRECİ.SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile ilgili meydana gelebilecek her
türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak , organize
etmek, uygulamak süreci iş akış şeması

Eğitim Dokümanları

Eğitim Duyurusu

KBRN de görevli personellere
KBRN eğitimlerinin verilmesi,
tatbikatların yapılması, malzemelerin
kontrollerinin yapılması.

Bir (1) ay öncesinde yılın faaliyet
planında belirtilen tarih ve konulu
eğitimin için e-posta adresinden
duyuru yapılır.

Eğitim tarihinin iki (2) hafta
öncesinde,eğitime katılacak kişilerin
Valilik oluru alınarak kurumlarına
iletilir.

Eğitim Dokümanları,
Materyalleri

Eğitim Planı

Eğitim
Değerlendirme
Formu

Toplantı
Tutanağı

R1

KBRN’de görevli personellere
gerekli eğitimlerin verilememesi ve
tatbikatların yapılamaması.

EBYS

Eğitim tarihinin bir (1) hafta
öncesinde; Eğitim sunuları gözden
geçirilerek eğitimde kullanılacak
materyaller hazır hale getirilir.

Bir (1)gün öncesinde; eğitimin
yapılacağı sınıf hazır hale getirilir.

Eğitim esnasında; Belirlenmiş ders
programına göre eğitim yürütülür.
Eğitim konusuna göre, ön test, son
test ve gerekli anketler yapılır. Gün
sonunda eğitim ile ilgili geri
bildirimler alınır.

Eğitimde düzenlenen raporlar,
formlar, kayıtlar arşive kaldırılır.

K1

KBRN tehlikelerine karşı
personellere gerekli eğitimler
verilir.

3.3.16 AFET VE OLAĞANDIŞI DURUMLARDA İHTİYAÇ DUYULACAK
MALZEMELERİN, AFET ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASINDA DEPOLAMA VE
TAHSİS HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin, afet öncesi,
sırası ve sonrasında depolama ve tahsis hizmetlerini sağlamak süreci iş akış
şeması
Yapılan il düzeyi afet planı hazırlama toplantısında;
afet, olağandışı ve acil durumların öncesinde,
sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere her türlü
haberleşme, İlaç, tıbbi ve teknik malzemelerin
depolama ve tahsis hizmetleri ile ilgili çalışmaların
yapılması.

Afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzeme
listesinin hazırlanması.

Malzemelerin aylık kontrollerinin sağlanması.

Afet durumunda görevli personele dağıtımının
yapılması.

Afet sonrasında kullanılan malzemenin sistemden
düşürülmesi.

Afet Planı

EBYS

3.3.17 AFET VE ACİL DURUMLARDA İHTİYAÇ DUYULAN DOĞRU BİLGİ
AKIŞININ HIZLI VE KESİNTİSİZ OLARAK İLDEKİ ÜST DÜZEY SAĞLIK
YÖNETİCİLERİ VE BAKANLIK SAKOM’A EŞ ZAMANLI OLARAK
İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan doğru bilgi akışının hızlı ve kesintisiz olarak ildeki üst düzey
sağlık yöneticileri ve Bakanlık SAKOM’a eş zamanlı olarak iletilmesini sağlamak süreci iş akış süreci

Afet, olağandışı ve acil durumlarda her türlü
haberleşmenin sağlanması

SAKOM

Doğru bilgi akışının hızlı ve kesintisiz olarak üst düzey
sağlık yöneticilerine ve Bakanlık SAKOM ’a eş
zamanlı olarak iletilmesi için hazırlanan Afet Planında
belirlenen şekilde sağlanması.

3.3.18 AFET VE ACİL DURUMLARDA İLGİLİ TÜM TARAFLARLA HİZMETİN
KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Afet ve acil durumlarda ilgili tüm taraflarla hizmetin koordinasyonunu sağlamak sürecia
süreci iş akış şeması

Afet planı

Eğitim Formları

Afet, olağandışı ve acil durumlarda ilgili tüm
taraflarla hizmetin koordinasyonunun Afet
Planında belirlenen hususlara uygun şekilde
sağlanması.

AYDES-EBYS

Makam onayının alınması.

EBYS

Onaylı planın paydaş kurum yada illere yazıyla
göndeilmesi.

EBYS

Her yıl şubat ayında planın güncellenmesi.

Plan kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması.

3.3.19 İL GENELİNDE KAMU VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE GERÇEK
KİŞİLERE AİT SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDAN GÖREV ALANI İLE
İLGİLİ BİLGİ TOPLAMAK VE BAKANLIK SAKOM’A İLETMEK SÜRECİ İŞ
AKIŞ ŞEMASI

İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve
kuruluşlarından görev alanı ile ilgili bilgi toplamak ve Bakanlık SAKOM’a iletmek süreci iş
akış şeması

Afet Planı, Yerel
Düzey Sağlık Hizmet
Grubu Operasyon
Planı

Afet, olağandışı ve acil durumlarda ilgili tüm sağlık
kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde
çalışma planlanması.

Afet Planı ve Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu
Operasyon Planlarının hazırlanması için ildeki tüm
sağlık kurum ve kuruluşlarından görev alanı ile
ilgili bilgi toplanması sağlanır.

3.3.20 FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMI
HAZIRLAYARAK UYGULAMAK YA DA UYGULATMAK, GÖREV ALANIYLA
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPMAK, KONU HAKKINDA SEMPOZYUM, PANEL,
ÇALIŞTAY, SEMİNER VS. ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK VE DÜZENLENEN
ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATKI VE/VEYA KATILIM
SAĞLAMAK SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak , görev alanıyla ilgili araştırmalar
yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve
uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak süreci iş akış şeması

Rehber

Eğitim Planı ve
Katılım Formu

EBYS Resmi
Yazı

Eğitim Katılım
Formu ve
Materyali

Verimlilik Yerinde Değerlendirme
Rehberleri İçerisinde Yer Alan Eğitim
bölümlerinin Güncel Olarak Takip
Edilmesi.

Yılda 1 Kez Olmak Üzere Bakanlığımız
İlgili Birimlerinde Görev Yapan
Personeller Tarafından Eğitim
Planlarının Yapılarak Materyallerinin
Hazırlanması.

Planlanan Eğitime İlişkiler Bilgiler ile
Katılımcı Bilgilerinin Sağlık Tesislerine
Duyurulması.

Eğitimlerin Planlanan Tarihte
Gerçekleştirilmesi ve Eğitim Katılım
Formunun örneği ile Eğitim
Materyallerinin Katılımcılara Verilmesi.

