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1. AMAÇ 

Triaj kartının oluşturulan standartlara   uygun   olarak   hazırlanmasını   ve  doldurulmasını 

sağlamak. 

2. KAPSAM  

İstanbul ilinde bulunan tüm Özel Fertillife Hastanesinin HAP kapsamında yürüteceği Triaj 

faaliyetlerini kapsamaktadır. 

3. KISALTMALAR 

ODD  : Olağan Dışı Durum 

TRİAJ  : Acil, Afet ve Olağan Dışı Durumlarda; olaylardan etkilenen hasta ve yaralılara 

yönelik olarak uygulanan önceliklendirme, sınıflandırma, sıralama, ayırma anlamlarını ifade 

eder. 

KBRN  : Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ajanlarla etkilenimi ifade eder. 

4.TANIMLAR:- 

5.SORUMLULAR 

Bu talimatın uygulanmasından hastane HAP ekibi sorumludur. 

 

6.FAALİYET AKIŞI 

6.1.TRİAJ KARTININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

6.1.1. Kartın Boyu 28,5 cm uzunluğunda olacaktır Kartın Eni, 11,5 cm uzunluğunda olacaktır 

6.1.2.Triaj kartının ağırlığı 170 gram/m2, kalitesi 1. hamur olacaktır 

6.1.3. .…… İşaretli yerleri elle yırtılması zor olmayacak şekilde delikli olacaktır. Triaj Kartının 

Ön yüzü ile arka yüzü mesafeleri eşit olacak yırtılması için delikli yerler iki tarafta da aynı 

seviyede olacaktır. 

6.1.4. Triaj Kartı Ofset Baskı Tekniği ile basılacaktır.     

6.1.5. Triaj Kartının üzerindeki yazılar yağmur veya su ile etkilenip bozulmayacak özellikteki 

mürekkeple basılmış olması gerekmektedir.  

6.1.6. Üst ortasında ip veya kurdele geçirilecek kısmı delik ve metalle güçlendirilmiş olmalıdır. 

6.1.7. Kart 4x4 renkli olacaktır, örnekteki gibi renkli olan yerler aynı renklerde basılacaktır. 
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ŞEKİL 1. Hastaneler için Triaj kartı örneği (Aşağıdaki açıklamalar şekil 1. üzerinden 

izlenebilir.) 
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Start Triaj Akış şeması aşağıdaki gibidir. 

  
6.2.TRİAJ KARTINDA BULUNMASI  GEREKEN  BİLGİLER 

6.2.1. Kurum ismi, Triaj kartının ön yüzünün üst kısmını ortalayacak şekilde yazılacaktır. Örn: 

“T.C.Sağlık Bakanlığı, Özel fertillife Hastanesi Triaj Kartı” şeklinde yazı olmalıdır 

6.2.2. Triaj kartlarında sağda Sağlık Bakanlığının logosu, sol tarafta hastanenin fertillife logosu 

yer alacaktır. 

6.2.3.  Triaj Kartında 34 Kırmızı renkli yazılmış olup il Trafik Kodunu göstermektedir. 

6.2.4. Triaj Kartında 0112 veya 0001 şeklinde 4 rakamlı mavi renkli yazılan numara o 

kurumun Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen kurum kodunu ifade etmektedir.  

6.2.5. Triaj Kartındaki siyah renkli ve 6 haneli yazılmış olan numara ise hastanın numarasını 

yani kendisini ifade etmektedir. 

6.2.6. Bütün Triaj Kartlarında, il Trafik kodu ile kurum kodu aynı olarak yazılmış olacaktır. 

6.2.7. Triaj kartı üzerinde siyah renkli yazılan numara kart üzerinde aynı numara ile 

gösterilecek, (Saha ekibi bölümü, transport ekipleri bölümü, triaj hastanesine teslim edilen 
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bölüm, kartın üst bölümü ve kontamine yazan bölümdeki numaralar) diğer kartlarda ise ardışık 

sayı şeklinde numaralanmış olacaktır. 

6.3. TRİAJ KARTI DOLDURULURKEN YAPILMASI GEREKENLER 

6.3.1. Olay mahallinde uygun yerlerde triaj alanları belirlenecek, afetzedeler bu alanlarda 

toplanacak, nakilleri sağlanıncaya kadar tedavilerine başlanılarak her beş dakikada bir triaj 

uygulamasına devam edilecektir (kırmızı kodlu hastalarda süre sınırlaması yoktur).  

6.3.2. İlk olarak olayın tarihi/saati tam olarak yazılacak ve solunum, dolaşım, bilinç 

değerlendirmesi yapılarak afetzedenin öncelik durumu belirlenecektir. 

6.3.3. Değerlendirme Normal (N) Normal Değil (ND) şeklinde işaretlenecektir.  

6.3.4. Hastanın cinsiyeti işaretlenecektir. Hastanın yaralanma yeri işaretlenecektir. 

6.3.5. Kimliği belli olmayan veya kendisinden bilgi alınamayan kişilerin eşkâli ( saç rengi, göz 

rengi, ten rengi, yaşı, boyu, kilosu ve kıyafeti açıkça belirtilecektir. İmkân varsa fotoğraflanır) 

tam olarak yazılacaktır. .(Bak şekil 1.) 

6.3.6. Triaj Kodlaması Erişkin hastalar için “START” protokolü, çocuklar için “Jump START” 

protokolü uygulanacaktır. 

6.3.7. Triaj değerlendirmesi 3’lü triaj kodlamasına göre yapılacaktır. 3’lü triaj kodlamasının 

kriterlerinin neler olduğunun unutulması durumunda kartın arka yüzünde triaj kriterleri 

kısmında değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. 

6.3.8. Triajları tamamlanan afetzedelerin renk kodlarına göre tedavi ve nakil koordinasyonu 

belirlenecektir.  

6.3.9.Saha ekibi kara nakil ambulansı ile mi yoksa hava nakil ambulansı mı kullanılacak bunu 

belirtmelidir. 

6.3.10. Saha/hastane ekibi olay yerine gelen transport ekibine öncelikle kırmızı renkli 

kazazedeleri triaj kartıyla birlikte teslim edecek, afetzedenin genel durumu hakkında bilgi 

vererek, yapılan tedavi uygulamalarını bildirecektir. 

6.3.11. Saha ekibi teslim ettiği ambulansın plakasını triaj kartının en alt bölümüne yazacak. Bu 

bölüm saha ekibinde kalacaktır. 

6.3.12. Birinci Transport ekibi hastayı saha ekibinden aldıktan sonra yeniden mutlaka triaj 

kodlaması yapmalıdır. 

6.3.13. Birinci transport ekibi saha/hastane ekibinden kazazedeyi teslim alarak, İl SAKOM 

(Sağlık Bakanlığı Afet Koordinasyon Merkezi) ve 112 Komuta Merkez tarafından belirlenen triaj 

hastanesine naklini sağlayacaktır. 

6.3.14. Birinci transport ekibi hastanın triaj kodu değiştiğinde kartın üzerine saati ile birlikte 

yazar. Triaj kartı üzerine başlanan serum, tedavileri ve diğer işlemler yazılır. 
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6.3.15. Hastaneye ulaşan transport ekibi afetzedeyi triaj kartıyla birlikte hastane ekibine 

teslim ederek, hasta/yaralının genel durumu hakkında bilgi verir ve yapılan tedavi 

uygulamalarını bildirerek triaj kartının en altında bulunan parçayı kopararak teslim alır. 

6.3.16. Alınan bu parça resmi belge niteliğindedir ve afet sonrası kimliklendirme ve raporlama 

işlemlerinde kullanılmak üzere uygun şartlarda muhafaza altına alınacaktır.  

6.3.17. Birinci transport ekibi triaj hastanesine hastayı teslim ettiğinde hastane adı yazılacak 

ve ikinci kısım birinci transport ekibinde kalacaktır.  

6.3.18. Triaj hastanesi hastayı teslim aldığında hemen triaj kodlamasını yapacaktır. Triaj 

kodunda değişme varsa saat ve tarih koyarak hastanın triaj kodunu işaretleyecektir. Değişme 

yoksa not koymasına gerek yoktur.  

6.3.19. Hastane triaj ekibi teslim alınan afetzedenin triajını yaparak renk koduna göre uygun 

triaj alanına yönlendirecektir.  

6.3.20. Alan sorumlusu kendisine gelen afetzedenin triajını yaparak gerekli tedaviye 

başlayacaktır. 

6.3.21. Triajı ilk kim yaptı ise Triaj kartının en altında bulunan birinci parçayı kopararak 

afetzedeyi (yaralıyı) transport ekibi liderine imza (paraf) ile  teslim edecektir.  

6.3.22. Teslim alınan afetzedenin triajı yapılarak, nakil süresince her beş dakikada bir 

uygulamaya devam edilecektir.(kim teslim aldı) 

6.3.23. Triaj Kartı üzerinde arka yüzde triaj kodlaması değerlendirme kriterleri bulunmaktadır.  

6.3.24. Hasta son hastaneye gittiğinde (artık naklinin olmadığı hastane) kartın ilk kısmı 

hastanın üzerinde bulunacaktır. 

6.4. UYARILAR ÖNLEMLER 

6.4.1. Triaj Kartının kenarında bulanan kontamine yazılı kısım KBRN vakalarında kullanılacak 

olan bölümdür. Eğer hasta için KBRN etkilenmesi yoksa bu kısım koparılacaktır.  

6.4.2. Hasta KBRN olayının olduğu yerin içinden geliyorsa kontamine yazılı kısım 

atılmayacaktır. Ne tür bir ajanla etkilendiği yazılacaktır. 

6.4.3. Triaj Kodlamasında “Fizyolojik Değerlendirme” kullanacak olup anatomik 

değerlendirme kullanılmayacaktır. 

6.4.4. Bu kart sadece Afet ve ODD’larda kullanılacaktır. Afet ve ODD’larda değerlendirme üçlü 

renk kodu triajına göre belirlenecektir. 

6.4.5. Triaj kartlarını kullanan ekip (Saha, Ambulans veya Hastane ekibi) kartın kendisi ile ilgili 

bölümlerini eksiksiz olarak dolduracaktır. 

6.4.6. Triaj kartının bütün parçaları resmi belge niteliğindedir. Afet sonrası kimliklendirme ve 

raporlama işlemlerinde triaj kartlarının ilgili bölümleri bunları alan kurum/kuruluşlar tarafından 

saklanarak istenildiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere uygun şartlarda muhafaza 

altına alınacaktır. 
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6.4.7. Basımı hazırlandıktan sonra örneği Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri şubesi 

gösterilecektir. 

 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

7.1. SB Triyaj Kartı 

  

 


