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1. AMAÇ: Birden çok hasta bulunduğunda hastalıkları ve mevcut imkânları kullanımın 

öncelik sırasına göre ayırmak ve kullanmaktır. Tedavi olanaklarını ve zamanını, 

hastaların hastalıklarının şiddetine göre dağıtmaktır. Hasta ve yaralıların yaralanma 

tiplerine, hâlihazır durumlarına göre sınıflandırılıp, hastaneye yatırma, tedavi ve 

taburculuk işlemlerinde öncelik derecelerinin belirlenmesidir. Triyaj görüşmelerinin 

amacı tıbbi tanı koymak değil;  doğru klinik kararı vermektir.  

 

2. KAPSAM: Triaj sınıflandırması, Triaj uygulaması konularını ve Acil serviste çalışan 

tüm sağlık ekibini kapsar. 

 

3. KISALTMALAR: 

 

4. TANIMLAR:  

Triyaj: Hastaların bilimsel verilere dayanarak, hastalıklarının şiddetine göre ve tıbbi 

önceliklerine göre sıralanması veya sınıflandırılmasıdır. 

Kardiyak Arrest: Kardiyopulmoner arrest veya dolaşım durması, kalbin pompalama 

işlevinin durması veya bitmesidir. 

Hipotansiyon: Düşük tansiyon. 

Travma: Bir organın yapısını bozan ve dıştan mekanik (ezilme, çarpma vs ) etki 

sonucu oluşan yara. 

Dispne: Nefes darlığı, hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. 

Konfüzyon:Bilinç bulanıklığı.  

Konstipasyon: Bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına gelir. 

Sistit: Genellikle bir enfeksiyon sonucunda idrar kesesi (mesane) nin 

iltihaplanmasidir. 

 

5. SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından sağlık hizmeti sunumunda görev 

alan tüm acil servis çalışanları sorumludur.  

6. FAALİYET AKIŞI 

 

6.1.Hasta Kabulü ve Değerlendirme:  
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6.1.1. Acil Servise ambulansla, bir araç ile veya kendi gelen, hastanenin diğer 

birimlerinden sevk edilen hastalar acil hasta olarak kabul edilir. Hasta veya hasta 

bakımından sorumlu olan yakınlarının hastanın durumunu acil servise başvuracak 

kadar acil bulmaları acil serviste muayene olmak için yeterlidir. Bütün acil 

başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin 

yapılması zorunludur.  

 

6.1.2. Ambulansla acil servise getirilen hastaların triyajları, hastanın acil servise 

sevki sırasında ambulans görevlileri tarafından yapılır. Ambulans personeli acil servis 

sorumlu hekimine hastanın durumu ile ilgili bilgi vererek gerekli ön hazırlıkların 

yapılması sağlanır. Hasta, ambulans ile gelen hastaların kabul edildiği kapıdan kabul 

edilir. Ambulans personeli tarafından triyaj değerlendirmesi yapılan hasta, tıbbi 

durumunun gerektirdiği müdahale alanına yine ambulans personeli tarafından 

Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü’ne ve Hasta Taşıma ve Kaldırma Talimatı’na 

uygun şekilde alınır. Ek: 9 Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu’ na ambulans 

personeli tarafından kaydedilen bilgiler doğrultusunda hasta teslim alınır. Hastanın 

acil servis kaydı hasta kayıt personeli tarafından yapılır.  

 

6.2.2. Bir araç ile veya kendi gelen, hastanenin diğer birimlerinden sevk edilen 

hastalar; hasta karşılama ve yönlendirme personeli tarafından acil servis ayaktan 

hasta giriş kapısında karşılanır. Kayıt işlemleri için hasta kayıt deskine yönlendirilir. 

Kayıt işlemi sonrası da triyaj alanına yönlendirilir. Hastanın sedye veya tekerlekli 

sandalye ihtiyacı olması halinde acil servis ayaktan hasta giriş kapısında 

konumlandırılmış sedye ve tekerlekli sandalye ile acil servis sağlık personeli 

tarafından Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü’ne ve Hasta Taşıma ve Kaldırma 

Talimatı’na uygun olarak hekim değerlendirmesi için triyaj alanına alınırken kayıt 

işlemleri için hasta yakınları / hasta yakınlarının olmaması halinde sağlık personeli 

yardımı ile hasta kayıt deskinde hastanın kayıt işlemleri yapılır. 

6.3.Tanılama  

6.3.1. Tanılama aşamasında öncelikler her zaman solunum ve dolaşım sistemidir.  

Hastayla ilk karşılaşıldığında hava yolunun açıklığı, solunumu ve dolaşım durumu 

tanılanır. Bu yaklaşım bilimsel acil tıp sistemlerinde ABCD olarak bilinmektedir. Bu 

sıralama acil servise başvuran hastalarda kesinlikle değiştirilmemelidir.  
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A: Airway (hava yolu) → Bakarak karar verilir ve hastanın solunum sesleri dinlenir.   

B: Breathing (spontan solunum) → Bak, duy, hisset  

C: Circulation (kan dolaşımı) → Monitörize et, Nabız say, Tansiyon ölç  

D: Drugs (ilaçlar) →Damar yolu  

 

Anamnez: Hastanın şikayetleri ve bu şikayetlerle ilgili bilgiler demektir.  

Subjektif ve objektif veriler toplanır.  

Görüşme 2-5 dakika içinde bitmelidir. 

 

6.3.2. Etkin bir hizmet sunumu için acil serviste renk kodlaması uygulanır. Triyaj 

işlemi başvuru sırasında yapılır. Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi 

ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler 

kullanılır. Triyaj sistemine göre hastalar üç kategoriye ayrılmaktadır. Bu gruplar şu 

şekilde sıralanır. 

 

 

 

 

 

Triage Kategorisi    Kod Numarası  Kod Rengi    Hekim 

Değerlendirmesi  

1. Çok Acil       I    Kırmızı    Hemen / en fazla 5 

dak. 

2. Acil        II    Sarı       <10 dak. / en fazla 15 

dak. 

3. Acil Değil       III    Yeşil      <10 dak. 

/ en fazla 20 dak 

 

6.3.3. Renk kodlamasına ilişkin uygulama esasları ve örnek vakalar aşağıdaki Triyaj 

Skalası’ nda belirtilmiştir. 

ACİL SERVİS TRİAJ SKALASI 

1
. 

K
A

D
EHemşirenin Kardio pulmoner arrest 
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değerlendirmesi: 

HEMEN 

 

Hekimin 

değerlendirmesi: 

HEMEN 

Majör Travma 

Her tür şok tablosu 

Ağır solunum sıkıntısı 

Bilinç seviyesinde değişim(bilinç kapalı) 

Nöbet(devam ediyor) 

2
. 

K
A

D
EM

E 

Ç
O

K
 A

C
İL

 

Hemşirenin 

değerlendirmesi: 

HEMEN 

 

 

 

Hekimin 

değerlendirmesi: 

En fazla 5 

dakika 

Kafa travması(risk faktörleri var) 

Ağır travma 

Bilinç seviyesinde değişim (letarjik,sersemlemiş,ajite) 

Göze kimyasal madde teması 

Ağır alerjik reaksiyon 

Göğüs ağrısı(viseral,non-travmatik) 

Karın ağrısı(>50 yaş,viseral tarzda) 

Sırt ağrısı(non-travmatik,kas-kemik ağrısı değil) 

Siyah dışkılama(+/- anormal vital bulgular) 

Majör nörolojik defisit 

Orta veya ağır ciddiyette solunum sıkıntısı 

Vajinal kanama(akut,+anormal vital bulgular) 

Kusma ve/veya ishal(dehidretasyon şüphesi var 

veya<2yaş) 

Ağır enfeksiyon belirtileri(döküntü,toksik 

görünüm,kemoterapi hastası veya immünkompromize) 

Ateş(>3ay,>38 C rektal) 

Aşırı ajitasyon(psikotik?) 

Hiperglisemi/hipoglisemi 

Baş ağrısı,şiddetli 

KVA,sırt veya gözde şiddetli ağrı 

Cinsel saldırı 
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ACİL SERVİS TRİAJ SKALASI 

3
.K

A
D

EM
E 

A
C
İL

 

 

 

 

Hemşirenin 

değerlendirmesi:        

En fazla 3 dakika 

 

 

 

Hekimin 

değerlendirmesi: 

En fazla 10 dakika 

Kafa travması(bilinç açık,kusuyor) 

Orta şiddette travma 

Kusma ve/veya ishal(>2yaş,dehidrasyon şüpheli) 

Diyaliz gereksinimi 

Enfeksiyon belirtileri 

Hafif orta şiddetli solunum sıkıntısı 

Göğüs ağrısı(viseral ağrı bulgusu yok,keskin,kas-iskelet 

sistemine ait ve daha önce kardiyak bir sorun hikayesi 

yok) 

Siyah dışkılama(normal vital bulgular) 

Vajinal kanama(normal vital bulgular) 

Nöbet(geçirilmiş,başvuru anında uyanık,alert) 

Suisid eğilimi 

Minör zedelenmeler ancak şiddetli ağrı 

Orta şiddette baş,KVA ve sırt ağrısı 

4
.K

A
D

EM
E 

B
EK

LE
Y

EB
İL
İR

 

Hemşirenin 

değerlendirmesi: 

En fazla 5 dakika 

 

 

Hekimin 

değerlendirmesi: 

En fazla 15 dakika 

Kafa travması(uyanık,kusma yok) 

Minör travma 

Karın ağrısı(akut,<50yaş) 

Kulak ağrısı 

Göğüs ağrısı(minör travma var,solunum rahat) 

Kusma ve/veya ishal(>2yaş,dehidrate değil) 

Suisid düşüncesi,depresif 

Minör alerjik reaksiyon 

Komeada yabancı cisim 

Kronik sırt ağrısı 

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı şikayetler 

Hafif başağrısı(ani olmayan,migren tanısı yok) 

5
.

K
A

D
EHemşirenin Minör travma,akut olmayabilir 
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değerlendirmesi: 

En fazla 10 dakika 

 

Hekiin 

değerlendirmesi: 

En fazla 20 dakika 

Boğaz ağrısı(solunum sorunu yok) 

İshal(dehidrasyon yok) 

Kusma(dehidrasyon veya bilinç durumu bozukluğu yok) 

Kronik karın ağrısı 

Psikiyatrik şikayetler 

6.3.4. Triyaj esnasında 4 kritik karar verme noktası vardır. Bu 4 noktada sorulması 

gereken dört soru bulunur. Bunlar; 

6.3.4.1. Karar Noktası A; Hasta Acil Olarak Hayat Kurtarıcı Girişimlere Gerek Duyuyor 

mu? Bu karar verilirken aşağıdaki sorular sorulur. 

a. Hastanın açık bir hava yolu var mı? 

b. Hasta nefes alıyor mu? 

c. Hastanın nabzı var mı? 

d. Nabzın sayısı, ritmi ve kalitesi endişe verici mi? 

e. Hasta hastaneye gelmeden önce herhangi bir nedenle entübe edilmiş mi? 

f. Hastanın dokularına oksijen taşınması konusunda endişe var mı? 

g. Hastanın acil kan verilmesi veya sıvı başlanması gibi acil bir tedaviye ihtiyacı var 

mı? 

h. Hasta şu kriterlerden herhangi birini taşıyor mu? 

- Entübe edilmiş, Spontan solunumu yok, Nabzı yok, Ciddi solunum sıkıntısı var, 

SatO2<%90, Mental durumu bozuk, Cevapsız  

 

Bu tarz hastalar acil servis kırmızı alanına kabul edilir. 

 

6.3.4.2. Karar Noktası B; Bu Bekleyemeyecek Bir Hasta mı?  

Bu karar verilirken, şu üç soru sorulur. 

a. Bu, yüksek riskli bir durum mu? 

b. Hastanın bilinci konfü, letarjik veya dizoryante mi? 

c. Hastanın şiddetli ağrısı var mı?  

 

Sorularının yanıtı evet ise hasta sarı alana kabul edilir. 

 

6.3.4.3. Karar Noktası C: Bu Hasta Kaç Tetkike / Olanağa İhtiyaç Duyar?  



  

ACİL SERVİS TRİYAJ 

UYGULAMA TALİMATI  

Döküman Kodu: 

AS.TL.01 

Yayın Tarihi: 

13.01.2021 

Revizyon 

Tarihi:01.01.202

2 

Revizyon No: 01 Sayfa No:8/6 

 

 
 

Verilecek karar hastaneye yatırma, gözleme alma, taburculuk veya sevk olabilir. Bu 

yanıtı verirken hastanın kısa değerlendirmesi, tıbbi hikâyesi, alerjileri, halen 

kullandığı ilaçlar, yaşı, cinsiyeti de yol göstericidir. Acil servisteki tetkik ve olanaklar 

başlığı altında düşünülmesi gerekenler; laboratuvar tetkikleri, EKG, intravenöz 

hidrasyon, iv-im veya nebulize tedaviler, branş konsultasyonları veya basit 

prosedürlerdir. Eğer hasta, acil servisteki birden fazla tetkik ve olanaktan 

faydalanmayı gerektiriyorsa sarı alan, sadece bir tetkik veya olanaktan faydalanmayı 

gerektiriyorsa yeşil alan olarak kabul edilir. 

 

6.3.4.4. Karar Noktası D: Hastanın Vital Bulguları Nasıl?  

Hasta ilk değerlendirmede sarı alan hastası değil ise kırmızı alan hastası olarak kabul 

edilmeden önce hastanın vital bulguları alınır. Burada değerlendirilecek vital 

bulgular, kalp hızı, solunum sayısı, oksijen saturasyonu ve 3 yaş altı çocuklar için ek 

olarak ateştir. Ayrıca vital bulguları normal dahi olsa zamana karşı tedavi gerektiren 

özel durumlar akılda tutulmalıdır. Bunlar;  

 

1. Travma hastaları: Trafik kazası, yüksekten düşme, ezilme-sıkışma gibi ciddi 

travmalara maruz kalan hastalar triyajda son derece iyi görünseler ve vital bulguları 

da normal olsa dahi, kırmızı veya sarı alan hastası olarak kabul edilmelidir, çünkü bu 

hastalarda o anda bulgu vermeyen bir iç kanama veya organ hasarı olabilir ve hasta 

aniden kötüleşebilir. 

2. Göğüs ağrılı hastalar: Göğüs ağrısı ile gelen hastanın vital bulguları stabil olsa 

dahi, 10 dakika içinde ekg çekilmiş ve acil hekimi tarafından değerlendirilmiş 

olmalıdır. 10 dk. sonunda hastalar, ekg eşliğinde tekrar değerlendirilmelidir. 

 3. Akut inme bulguları olan hastalar: Bu hastalar, vital bulguları normal dahi 

olsa sarı veya kırmızı alan hastası olarak değerlendirilmelidir.  

 

6.4. Uygulama  

 

6.4.1. Kımızı Alan: Hemen tıbbi müdahaleye başlanmazsa yaşam veya organ 

kaybedilmesi söz konusu olan, Genel durumu orta ya da kötü, vital bulguları stabil 

olmayan, ANINDA hekim müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda 

olan KRİTİK hastalardır. Acil bakım, müdahale ve sevk önceliği olan hasta grubudur. 
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Bu hastalara acil serviste KIRMIZI ALANDA acil tıp uzman hekimi yada travma 

cerrahı tarafından anında genel durum değerlendirmesi yapılır. Kırmızı alan 

resüsitasyon odası  ünitesinden oluşur. 

 

6.4.1.1. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli tıbbi girişimler Acil Servis Tanı 

ve Tedavi Algoritmaları ve hasta değerlendirmesine göre yapılır. Bulgular ve yapılan 

müdahaleler Kardiyopulmoner Resusitasyon Formu’ na kaydedilir. Hekim orderleri 

acil servis sağlık personeli tarafından yapılır. Yapılan tedaviler formun arka 

kısmındaki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve hekim tarafından imzalanır.  Hekim ve 

hemşire tarafından hastaya ait vital bulgular sürekli takip edilerek, formdaki takip 

kısmına kaydedilir.  

 

6.4.1.2. Kırmızı alanda değerlendirildikten sonra vital bulguları stabil hale getirilen 

hastalar müşahede odasına, hayati tehlikesi devam eden hastaların ise takip ve 

tedavisi acil servis resüsitasyon odasında devam eder. Takip ve tedaviler Acil Servis 

İzlem Formu’na kaydedilir. 

6.4.2. Sarı Alan: Potansiyel yaşam tehlikesi olan, ilk 10 – 15 dakika içinde hekimin 

görmesi gereken hastalardır. Genel durumu iyi yada orta, vital parametrelerinden biri 

yada daha fazlası normal sınırlar dışında ancak stabil, kısa süre bekleyebilecek, Orta 

derecede önceliği olan, kritik olmayan hastalardır. Sarı alan, acil servis muayene, 

müdahale ve müşehade odalarından oluşur. 

 

GCS: 8-13  

 

TA:   Sistolik   > 200  veya  < 90 mm/Hg  

Diastolik  > 120 mm/Hg  

HR:        > 150 veya < 49  

AA:        > 39,5 veya  < 36,0 0C  

RR:        > 25 veya < 12  

SpO2:        < 95  

Kapiller doluş:    Geç  

Ağrı Skoru:   7-10  
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6.4.2.1. Triyaj hekimi değerlendirmesi sonunda sarı alan olarak belirlediği hastalar 

için Acil Servis İzlem Formunda sarı rengi işaretler ve hasta sarı alana alınır. 

6.4.2.2. Bu hastalara acil serviste SARI ALANDA doktor tarafından kısa sürede genel 

durum ve bilinç değerlendirilir.  

6.4.2.3. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli müdahale ve tedaviler yapılır. 

Bulgular ve yapılan müdahaleler Acil Servis İzlem Formu’na kaydedilir.   

6.4.2.4. Hekim tedavi order etmişse order edilen tedavi hemşire tarafından yapılır. 

Yapılan tüm tedaviler Acil Servis İzlem Formu’ daki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve 

doktor tarafından imzalanır.  

6.4.2.5. Hemşire tarafından hastaya ait vital bulgular sürekli takip edilerek, formun 

arka sayfasında takip kısmına kaydedilir. İstenen tetkikler ve görüntüleme sonuçları 

forma iliştirilir.  

6.4.2.6. Hekim tarafından gerek görülmesi halinde bu hastalar kırmızı alana 

alınabilir. Bu durumda formdaki kırmızı renk de işaretlenir.  

6.4.2.7. Sarı alanda değerlendirildikten sonra hastalar müşahede odasına alınır ve 

takip edilir. 

 

6.4.3. Yeşil Alan: İlk 20 dakika içinde hekimin görmesi gereken hastalardır. Hayati 

tehlikesi bulunmayan, genel durumu iyi, vital parametreleri normal, acil müdahale 

gerektirmeyecek durumdaki hastalardır. Tedavi önceliği bakımından en son grubu 

oluşturmaktadır. 

        

GCS >13  

TA:      Sistolik > 150   mm/Hg            

Diastolik > 95  mm/Hg  

HR:      > 100 veya < 60  

AA:   > 38,5    

SpO2:     > 95  

Ağrı Skoru:  4-7  

Kapiller Doluş: Normal  

 

6.4.4. Siyah Alan: En son bakıma alınır. Hayatta kalma şansı çok düşüktür. Var olan 

olanaklar kurtarılabilir hastalar için kullanılmalıdır. (20 dk. Uzun süre nabız 
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olmaması, solunum arresti) Ex Duhul Hastane dışında ölüp hastaneye getirilen 

olgulara acil servis hekiminin defin ruhsatı verme zorunluluğu yoksa da, gelen her 

şahıs muayene edilerek ölüm teyid edilmelidir. Ölü olarak getirilen kişiyi hemen bir 

hekimin görmesi sağlanmalıdır.  

 

6.4.5. Triyaj uygulaması sırasında mahremiyete uygun olarak perde, paravan 

kullanılır. Muayene, müdahale ve müşahede odalarında hasta mahremiyetine özen 

gösterilmektedir. Hasta mahremiyet perdeleri mevcuttur. 

6.4.6. Hastaların aciliyet durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili alana transferi 

Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir.   

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü 

Hasta Taşıma ve Kaldırma Talimatı 

Ek: 9 Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu 

Triyaj Skalası 

Acil Servis Tanı ve Tedavi Algoritmaları 

Kardiyopulmoner Resusitasyon Formu 

Acil Servis İzlem Formu 

 


