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Tanım

• Triaj Fransızca seçme/sınıflandırma anlamını 

taşıyan “Tries” sözcüğünden türetilmiştir. 

• Hastaların tip ve aciliyet derecelerine göre 

tasnifidir. 



Tanım

• Acil sağlık hizmetleri yönetmeliğine göre; çok 

sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, 

bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi 

gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve 

bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan 

hızlı seçme ve kodlama işlemidir 



Amaç Right patient to the

Right place at the

Right time with the

Right care provider

• Yaşamın Korunması

• İleride Olabilecek Yaşam 

Kayıplarını ve İleri Yaralanmaları Önlemek

• Kısıtlı Kaynakların Korunması

• Hastanelere Aşırı Yüklenmenin Önlenmesi



Triaj gerektiren durumlar
• Savaş, toplu kazalar ve afetlerde eldeki kaynakların 

düzenlenme gerekliliği,

• Program dışı hasta başvurusunun fazla olması,

• Nüfus artışının acil başvuru sayısını artırması, 

• Acil olmayan hasta başvurularının fazla olması 

nedeniyle acil bakım ihtiyacı olan hastaların ayrılma 

gerekliliği,



Triaj alanları - 1
Rutin acil servis triajı

• En sık kullanılan ve en fazla gelişmiş olandır.

• Temel veya ileri triaj sistemleri kullanılabilir

• Acil servis triajı, hemşireler, paramedikler tarafından 

yapılabilir.



Triaj alanları - 2
Acil serviste afet triajı

• Hastanede bölümler arası düzenlenen afet planına 

göre düzenlenir. 

• Afet triajını, hekim, hemşire ya da paramedik 

yapabilir. 

• Triaj yapan kişi, bakım önceliğini belirler. 

• Yardımcı personelle desteklenir. 



Tekirdağ Devlet Hastanesi



Triaj alanları - 3
Sahada afet triajı

• En fazla yaşama olasılığını artırma ve en hızlı ve etkin 

şekilde ölümü önlemeye yönelik olarak sınıflandırılmalıdır,

• Hastaların basit triajları ve hızlı tedavileri;

- yürüyebilme yeteneği, 

- mental durumu, 

- solunumunun olup olmadığı ya da 

- kapiller perfüzyonu değerlendirilerek sınıflanır.



Triaj alanları - 4
Sahada iletişime bağlı triaj  

•Birden çok hasta olduğunda hastanın;

- hangi hastaneye gideceği, 

- hangisine öncelik verileceği, 

- hava ya da kara yoluyla mı taşınacağı,

- ışık ya da siren kullanımına kadar hasta ile ilgili tüm 

kararlar, kurulan iletişimle belirlenir.



Triaj

• Triaj, süreklilik gerektiren (bir defa yapmakla 

tamamlanmayan) bir işlemdir.

• Her yapılan sınıflama sonucunda verilen bakım 

nedeniyle öncelikler değişebilir. 

• Sürekli tekrarlanmak zorundadır. 

• Triaj görevlisi kazazedelere uygun kartı takmalı, 

genel durumu değerlendirmeli ve gelen yardımları 

doğru yönlendirmelidir. 





Triaj kartları



Triaj Renk Kodları

Sınıf Renk Tanım

Hafif Yaralı 

(Minor-Walking 

Wounded)

Yeşil Önemli tıbbi tedavi

gerektirmeyen, diğer

yaralılara yardım edebilen

Geciktirilebilir Yaralı 

(Delayed)

Sarı Ciddi fakat anında tedavi

gerektirmeyen

Ağır Yaralı

(Immediate)

Kırmızı Yaşam kurtarıcı, hızlı, anında

tedavi gerektiren

Umutsuz Yaralı

(Decased)

Siyah Ölmüş ya da ölmek üzere



Triaj algoritmaları
• START

• JumpSTART pediatrik triaj 

• Start/JumpStart Triaj Kombinasyon 

• SAVE (Secondary Assessment of Victim Endpoint) 



Triaj işleminde karşılaşılan 

problemler

• Triaj gerektiği gibi doğru yapılamaması,

• Hastaların uygun biçimde hastanelere 

dağıtılmaması; yer olmadığı halde hep aynı 

hastaneye gönderilmesi,

• Gönderilen hastanın takip edilememesi; 

kayıtların doğru ya da yeterli tutulamaması,

• Erken nakil; acil bakım sonrası triaj

değerlendirmeleri tamamlanmadan o an göze 

kestirilen hastanın hastaneye nakledilmesi 

• …



Triaj Sağladığı Faydalar

• Olaydan etkilenenlerin hayatını ya da 
organlarını kurtarabilmek için tıbbi bakım 
önceliklerini belirlemeye karar verir, 
dolayısıyla istenmeyen ve kurtarılabilecek 
kayıplar engellenmiş olur,

• Hafif yaralanmaların getirdiği tıbbi bakım 
yükü azaltılır. Triajdan sonra olaydan 
etkilenenlerin sadece %10-15’ i hastanede 
tedavi edilir,

• Yaralıların hastanelere doğru bir şekilde ve 
uygun koşullarda sevkine olanak verir.



E-triaj (sahada iletişime bağlı)

• Hangi hasta nerede bulundu?

• Hasta kimler tarafından kontrol edildi?

• Hasta hangi tedavi merkezine götürüldü?

• En yakın hastane nerede?

• Hangi hastane ne tür vakalara bakabiliyor ve 
hangi alanlarda uygun donanıma sahip?

• Hangi hastanede ne kadar boş yer var?  

• Hangi hastanede kaç doktor var?

• Yaralı ve ölü sayısının son durumu nedir?

• Yaralı ve ölü sayısına göre bölgenin ihtiyaçları 
nelerdir?



E-triaj (Acil Servis)

• Hastaların en son kim tarafından ne zaman 
kontrol edildiği bulunabilecektir,

• Hastaların durumları hakkında bilgiye 
elektronik ortamda hızlıca ulaşılabilecektir.

• Gereksiz maliyetler azaltılacaktır,



E-triage
• Bunlara ek olarak karşılaşılan felaketin boyutları 

hakkında istatistiksel bilgi daha hızlı bir şekilde 

toplanmış olacaktır. 

• Ayrıca kaybolma, bilinç ve hafıza kaybı gibi 

durumlarda hastalara ulaşmak geleneksel 

yöntemlere göre çok daha kolay olacaktır.

• Önerilen e-Triaj yöntemi savaş durumu, deprem, 

su/sel baskını, çığ düşmesi, trafik, uçak, tren, nükleer, 

kimyasal ve maden kazaları gibi toplu ölüm ve 

yaralanmaların olduğu acil hastaların sınıflandırılarak 

ayrılması gerektiği durumlarda kullanılacaktır.



Geleneksel Yöntem 

(Triaj Kart Tabanlı)

Önerilen 

(Elektronik Yöntem)

Yalnızca hastanın sağlık

durumu hakkında bilgi verir.

Hastanın sağlık durumu, bulunduğu yer ve en 

son kontrol eden kişi hakkında bilgi verir. 

Çevresel şartlardan kolay

etkilenir.

Çevresel şartlara karşı daha korunaklıdır.

Sınıflandırma yapmak zordur. Sınıflandırma elektronik ortamda kolayca 

yapılabilir.

Veri toplamak uzun zaman alır. Veriler gerçek zamanlı toplanabilir.

En yakın hastane hakkında bilgi verir.

Bölgenin ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerek 

duyulan verilerin önemli bir kısmını hızlı bir 

şekilde sunar.

Hastanelerdeki yığılmayı önler.



E-triage Gerekçe ve Hedefleri
• 19. yüzyılda doğal afetler sonunda 3,5–4 milyon insan yaşamını kaybetmiş, bunun üç dört 

misli kadar insan da sakat kalmıştır. 

• Türkiye’de, 1900’lerden günümüze kadar, doğal afetler nedeniyle kaybedilen insanların 
sayısı yüz yirmi binden fazladır. İki yüz bini aşkın insan ağır yaralanmış / sakat kalmıştır. 

• Bu afetlerin, %65’ i deprem, %15’ i heyelan, %12’ si su basmasıdır. 

• Sağlık sektörünün afetlerdeki en acil görevi; yaralıların triajı ve bunlardan olay yerinde 
tıbbi müdahale gerektirenlere müdahalede bulunarak yaşam idamesi hizmeti vermek ve 
daha ileri müdahale gerektirenleri de güvenli bir şekilde merkezlere tahliye etmektir.

• Özellikle büyük afetlerde triaj bir zorunluluktur. Personelin zamanı, araç gereç ve 
malzemenin verimli kullanılması gerekir. Aksi durumda, bunlar yardıma gerek olmadan 
iyileşecek veya kurtarılamayacak yaralılara harcanır, yaşam idamesi gerekenlere ise gerekli 
zaman ayrılamaz ve kayıplar artar.



E-triage için RFID Kullanımı
• RFID :Radio Frequency Identification.

• Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, mikroişlemci ile donatılmış etiket (tag) 
taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile çalışan otomatik tanıma 
sistemidir. 

• Veri ve enerji transferi, mikroçip ve okuyucu arasında herhangi bir temas 
olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle 
buluşmakta ve mikroçipteki devreleri harekete geçirmektedir.

• RFID için gerekli olan donanımlar: RFID etiketleri, RFID okuyucuları/yazıcıları, 
frekanslar ve standartlardır. 

• Sistem Bileşenleri:

- Etiket:

- El Terminali : bütünleşik olarak GPS alıcısı olacaktır. 

- RFID Okuyucu/Yazıcı: 

- Sunucu: 

- Ara katman Yazılımı: 



(a) Yapıştırmalı RFID etiket, 

(b) Bileklik şeklinde RFID etiket, 

(c) RFID Terminali. 

a
b

c



E-triage workflow



- Triaj işlemi yapıldığı anda hastanın/kazazedenin bulunduğu noktanın 

koordinatları GPS vasıtasıyla belirlenir, ardından hasta üzerindeki RFID etikete 

kaydedilir ve sisteme kaydı yapılır.

- Ambulansta bulunan sisteme bağlı bilgisayarda, alandaki afetzedelerin / 

kazazedelerin konumu ve önceliği (triaj seviyesi) görülerek sağlık görevlileri 

tarafından uygun görülen hastaneye sevk edilir.

- Ambulansta da bulunan GPS alıcısı sayesinde olarak hastaların konumu ve 

sağlık süreci gerçek zamanlı olarak sistemde sürekli olarak izlenir.

- Hastaneye transfer edilen hastaların gerçek zamanlı olarak sistemde sürekli 

takibi neticesinde afet bölgesi hakkında istatistiki verilere ulaşmak mümkün olur. 

Örneğin, ağır yaralı kazazedeler hangi bölgede yoğunlaşmış ise, triaj ve 

kurtarmada o bölgelere öncelik verilerek en uygun sonuçlar alınır.

E-Triage Çalışma Adımları



eTriage ekibi saha 
çalışması adımları



E-Triaj ve Kimlik Tespiti

E-Triaj’ı desteklemek üzere Parmak İzi Tanıma ve 
Yüz Tanıma amaçlı olarak afet/kazazedelerden 
sayısal görüntü verileri toplanarak deneysel 
olarak kimlik tespitinde kullanılacaktır.



Kaynaklar
http://www.bsm.gov.tr/docs/ASH_Yonetmelik.pdf, Erişim Tarihi:15.02.2010.

http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/2826.pdf ,Erişim Tarihi:23.12.2009

AKDUR R., Afetlere Karşı Sağlık Hizmeti Senaryoları Yazma “Deprem Örneği”, 

http://www.bsm.gov.tr/umke/ftp/afetlerde_saglik_hizmeti_senaryolari.pdf ,Erişim Tarihi:23.12.2009

http://www.afet.gov.tr/tuaa/PortalPage/ ,Erişim Tarihi:23.12.2009

BAŞBUĞ, B.,B., "Türkiye'de Doğal Afet Risk Yönetimi Eğitimi", TMMOB Afet Sempozyumu, Ankara, (2007) 

Pp: 123-126.

OKTAY, C., Afetlerde Hastane Öncesi Müdahale ve Triaj, STED, 11, 4, 136-39, (2002).

http://www.start-triage.com/ ,Erişim Tarihi:16.02.2010

YÜKSEL, M. E., ZAİM. A. H., Otomatik Nesne Tanımlama Teknolojisi Olarak RFID ve RFID’nin Faydaları, 

http://www.emo.org.tr/ekler/c005118de912f94_ek.pdf,Erişim tarihi: 16.02.2010 

http://www.altis.com.tr/solutionsWhatIsRFID.aspx ,Erişim Tarihi:16.02.2010

http://tr.wikipedia.org/wiki/RFID ,Erişim Tarihi:18.02.2010.

http://www.sembolbarkod.com/rfid-nedir.php , ,Erişim Tarihi:18.02.2010.

http://rfid.teknopalas.com/?p=40, ,Erişim Tarihi:19.02.2010.

http://www.rf-id.com/2rfid13.56/1356taglabels.htm ,Erişim Tarihi:19.02.2010.

UZEL, T., Erkaya, H., Hoşbaş, G., GPS / GLONASS İKİLİ SİSTEMİ, Harita Kadastro Mühendisliği Dergisi, 5, 

53-69, (1999).

http://www.bsm.gov.tr/docs/ASH_Yonetmelik.pdf
http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/2826.pdf
http://www.bsm.gov.tr/umke/ftp/afetlerde_saglik_hizmeti_senaryolari.pdf
http://www.afet.gov.tr/tuaa/PortalPage/
http://www.start-triage.com/
http://www.emo.org.tr/ekler/c005118de912f94_ek.pdf
http://www.altis.com.tr/solutionsWhatIsRFID.aspx
http://tr.wikipedia.org/wiki/RFID
http://www.sembolbarkod.com/rfid-nedir.php
http://rfid.teknopalas.com/?p=40
http://www.rf-id.com/2rfid13.56/1356taglabels.htm


Teşekkürler
Bu çalışma 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

SAN-TEZ 1318.STZ.2012-1 projesi 

kapsamında desteklenmektedir.


