
 

Amaç: 

Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna 

transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek, bakımın 

sürekliliğini, hastanın gereksinimlerini karşılamak, hastanın güvenliğini sağlamak 

 

Kapsam: 

 Hastanemizin tüm birimleri 

 112 Komuta Kontrol Merkezi 

Sorumlular: 

 Tüm hastane personeli 

 Hasta Bakımı ve güvenliği komitesi 

Faaliyet Akışı: 
 

 Ameliyathaneye Transfer 

 Ameliyat kararı verilmiş, yatış dosyası çıkarılan hasta için klinik hemşiresi tarafından 

ameliyathaneye haber vererek onay alınır. 

 Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı sonuçları, bulguları dosyaya kaydedilir. 

 Hasta taşıyıcı personel, klinik hemşiresi tarafından sedye ile ameliyathaneye sağlık 

çalışanına teslim edilir. 

 Hastanın durumu kritik ise doktor transfere eşlik eder. 

 Ameliyat öncesi ve sonrası hasta teslimi sırasında ,ameliyat sürecine ilişkin bilgiler sağlık 

çalışanı tarafından sağlık çalışanına sözlü ve yazılı olarak iletilmelidir. 

 Hastanemizde bu hizmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilmektedir. 

 Hastane Dışı Transfer 

 Hasta transfer kriterleri açısından değerlendirilir, kriterlerden herhangi biri sağlanamıyor 

ise hasta diğer bir kuruma transfer edilemez. 

 Hasta : Hemodinami, Solunumsal ve Doku Oksijenlenmesi yönlerinden stabilite 

göstermiyorsa, aktif kanama açısından sakıncalı ise, 

a) Teknik: Transfer sırasında yeterli donanım sağlanamıyor ise,112 aranır 

b) Kurum:  hastanın gideceği kurumu  durumuna göre 112 belirler.  

Yukarıda belirtilen kriterlerin dışında kalan hastalar ilgili kurumlara transfer edilebilir. 

 

 Transfer kararı hastanın ilgili hekimi ve hasta – hasta yakınları tarafından verilir. İlgili 

hekim hasta – hasta yakınlarını transfer ve riskleri konusunda bilgilendirir ve transfer onayı 

alınır. 

 Hasta – yakını doktorun tüm açıklama ve itirazlarına karşın başka bir kuruma transfer olmak 

istiyor ise hasta veya yakını dosyasına kendi el yazısıyla ayrılış isteğini yazar ve imzalar.  
 

 112 Acil Yardım Ambulansı İle Transfer 

 Acil 112 hekimi veya ilgili uzman hekim sevk edilecek kurumdan onay alır. 

 112 Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçer ve hastanın durumu hakkında bilgi verir. 

 Acil serviste gerçekleştirilen tıbbi müdahaleleri içeren ,(Hastaneler arası nakil formu) 

doldurularak 112 Komuta Kontrol Merkezine fakslanır. 

 Hastanın varsa burakratik işlemleri yapılarak 112 hekimine veya ATT ‘e teslim edilir. 

 Hastanın nakli 112 Acil Yardım Ambulansı ile hekim eşliğinde gereken acil müdahaleler 

yapılarak tamamlanır. 

 Hasta Transferi Sırasında Kullanılacak Ekipmanlar 
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 Transfer sırasında kullanılacak sedye ve tekerlekli sandalyelerin güvenli transferi sağlaya 

bilmek için sedye kemerlerinin takılı olması, özellikli hastalarda transfer esnasında oksijen 

tüpü ve acil müdahale seti bulundurulmalı 

 

 Hasta transferinde kullanılan araç ve gereçler ( sedye, tekerlekli sandalye, ambulans, 

acil  müdahale seti vs.) belirli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli bakımı yapılarak kayıt 

altına  alınmalıdır. 

 

 Hastalarımız hekimi tarafından özel bir gerekçede bulunulmadığı takdirde 

hastane içinde kendileri veya yakınları eşliğinde gidecekleri yerlere gitmektedirler. 

Dışarıya sevklerde 112 ambulansı ile gerçekleşmektedir.   

 

 Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk 

gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri 

arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 

KKM yetkili ve sorumludur. 

 

 Özellikle hekim eşliğinde transfer edilmesi gerekli durumda hekimle birlikte transferi 

gerçekleşmektedir. 

 

 Hasta transferde yer alacak personellerin güvenli hasta transferi konusunda eğitim almış 

çalışanlardan olmalıdır. 

  Hastaların güvenli transferinden hastane idaresi, hasta çalışan güvenliği komite üyeleri, 

hastanın doktoru, hastanın bulunduğu birimde çalışan hemşire, hizmetli personel (hasta 

transferi konusunda eğitim almış kadrolu ya da Şirket personeli), transfer sonrası hastayı 

kabul eden birim çalışanları sorumludur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


