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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

725TTT035

ALAN

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı

DAL/MESLEK

Acil Tıp Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Triaj

MODÜLÜN TANIMI

Olay yeri yönetimi, triajın temel kuralları, triaj
sınıflandırması ve triaj uygulayabilme ile ilgili bilgilerin
verildiği öğrenim materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL
YETERLĠK

Triaj uygulayabileceksiniz.
Genel Amaç
Olay yeri yönetimi ve triaj uygulayabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Olay yeri yönetimini ayırt edebileceksiniz.
2. Triaj kurallarını ayırt edebileceksiniz.
3. Triaj sistemlerini uygulayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Triaj kartları,
projeksiyon, DVD.

eldiven,

maske,

bilgisayar,

Ortam: Teknik laboratuvar, beceri eğitimi sahası.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ambulans ekipleri, insan sağlığını tehdit eden her türlü durumda öncelikle görev alır
ve çoğu zaman olayın kontrol altına alınmasında ve sonlandırılmasında önemli rol üstlenir..
Bu nedenle olay yeri yönetimi, bir sistem içinde önceden yapılan hazırlıklar ve bu eğitimi
almıĢ personel ile uygulanır.
Olağan dıĢı durumlarda olay yerine ulaĢan ekiplerin sayısından ve eldeki imkânlardan
daha fazla sayıda hasta veya yaralı olabilir. Bu durumda hasta veya yaralıların, yaĢamlarını
tehdit eden sağlık durumlarına ve beklenen yararlara göre sınıflandırılması ve sıralanması
gereklidir. Kısa zamanda eldeki kısıtlı imkânlarla, en fazla sayıda yaĢamı kurtarmak amacı
ile triaj uygulanır. Triaja göre yapılacak giriĢim ve nakil öncesinde, hasta veya yaralılar
arasında durumu öncelik gerektirenler belirlenir.
Bu modül ile olay yeri yönetimi, triaj kuralları ve uygulanmasıyla ilgili bilgi ve beceri
kazanmıĢ olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Olay yeri yönetimini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Olay yeri sağlık hizmet alanlarını araĢtırarak sunu hazırlayınız ve sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. OLAY YERĠ YÖNETĠMĠ
Afet ve olağan dıĢı durumlarda insanlar genellikle olay yerinde korku, endiĢe ve panik
içinde olur. Ġnsan sağlığını tehdit eden bu gibi durumlarda öncelikle ambulans ekipleri görev
alır ve olayların kontrol altına alınmasında önemli roller üstlenir.
Acil sağlık yardımının sunumunda, baĢarının sağlanması için hız ve kalite önemlidir.
Bu amaçla görevinin neredeyse her alanı acil durum olan ambulans ekipleri olağan dıĢı
durumlarda da en erken evrede en ön safhada görev alır.
Ambulans ekiplerinin rutin sağlık hizmetlerinin sunumundaki organizasyonları ve
tecrübeleri, olağan dıĢı durumlarda da en erken evrede ve en önde sağlık hizmeti sunmalarını
sağlar. Acil sağlık yardımının sunumu için yapılan, planlamalar ve hazırlık baĢarının
sağlanmasında en önemli etkendir. Bu nedenle olay yeri yönetimi bir sistem içinde önceden
yapılan hazırlık ve eğitilmiĢ personel ile uygulanır.
Afet yönetimi ile olay yeri yönetimi pek çok açıdan birbirine benzemekle birlikte,
boyutu, oluĢ Ģekli, süresi ve uygulamaları açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak
olay yeri yönetimi çoğu kez bir afet triaj ve sevk merkezi yönetimidir.


Olay yeri yönetimi ile ilgili kavram ve tanımlar;



Olay yönetimi: Olağan dıĢı durumlarda olay yeri, olay komutası
yönetimlerinin koordine edilerek çalıĢtırılmasıdır.
Olay yeri yönetimi: Olağan dıĢı durumların meydana geldiği bölgede,
ekiplerin ve önceliklerin belirlendiği yönetimdir.
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Resim 1.1: Olay yeri yönetimi










Olay komutası: Olay yeri dıĢındaki birimler ile koordinasyonunun
sağlandığı yönetimdir.
Olay yeri yöneticisi: Olayın tüm yönetsel sorumlusudur. Tercihen olayın
baĢından sonuna kadar olay yerinde görevi sürdürür. Görevi ambulans
servisi yönetim merkezi (ASYM/112 KKM) ile iletiĢim halinde ve Olay
Yeri Yöneticisi Talimatına göre gerçekleĢtirir.
HaberleĢme sorumlusu: Olay yerindeki tüm ambulanslar ve olay yeri
yönetim merkezi ile ASYM arasındaki iletiĢimin sağlanmasından
sorumludur; görevini Olay Yeri HaberleĢme Sorumlusu Talimatına göre
gerçekleĢtirir.
Lojistik ve tıbbi alan sorumlusu: Olay yerinde görevli tüm sağlık
ekiplerinin lojistik ihtiyaçlarını sağlamakla ve olay yeri tıbbi alanının
tümünün düzenini sağlamakla sorumludur; görevini Olay Yeri Lojistik ve
Tıbbi Alan Sorumlusu Talimatına göre gerçekleĢtirir.
Triaj sorumlusu: Olay yeri sağlık alanının, olay yerine en yakın
bölgesinde triaj alanı oluĢturmak ve olay yerinden gelen tüm hasta
ve/veya yaralıların triajından sorumludur; görevini Olay Yeri Triaj
Sorumlusu Talimatına göre gerçekleĢtirir.
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Tedavi sorumlusu: Olay yeri triaj alanından gelen tüm hasta ve
yaralıların ilk tedavilerinin yapılmasından ve sevk sorumlusu ile
iĢbirliğinden sorumludur; görevini Olay Yeri Tedavi Sorumlusu
Talimatına göre gerçekleĢtirir.
Sevk sorumlusu: Olay yeri tedavi alanında tedavileri yapılan hasta veya
yaralıların, tedavi sorumlusunun talebi doğrultusunda ve ASYM bilgisi
ile uygun hastanelere sevki ile ambulans bekleme ve sevk alanından
sorumludur; görevini Olay Yeri Sevk Sorumlusu Talimatına göre
gerçekleĢtirir.

ġema 1.1: Olay yeri yönetim algoritması

1.1. Olay Yeri Sağlık Hizmet Alanları
Olay yeri sağlık hizmet alanları aĢağıdaki Ģekilde sıralanır.


Olay Yeri Yönetim Merkezi: Olay yerine güvenli bir mesafede ve tüm
birimleri koordine edecek bir bölgede kurulan mobil komuta merkezidir.
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Resim 1.2: Mobil komuta merkezi




Lojistik Alanı: Olay yerindeki tüm ekiplerin gereksinimi olan her türlü
malzemeyi temin eden, barındıran, dağıtan ve karĢılayan sevk alanına yakın, her
türlü ulaĢıma uygun yerdir.
Triaj Alanı: Olay yeri sağlık alanının olay yerine en yakın bölgesinde kurulan
alandır. Hasta ve/veya yaralıların sınıflandırıldığı ve triaj kartlarının takıldığı
yerdir.

Resim 1.3: Triaj alanı
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Tedavi Alanı: Triaj alanının yakınında yaralıların ilk tedavilerinin yapıldığı
yerdir.

Resim 1.4: Tedavi alanı



Sevk Alanı: Ambulansların özelliklerine göre sıralandığı ve tedavi alanından
gönderilen yaralıların uygun hastanelere götürülmek üzere ambulansa
yüklendiği, kara ve hava ambulanslarının ulaĢımına uygun yerdir.

Resim 1.5: Sevk alanı ve nakil




Ambulans Bekleme Alanı: Olay yerine gelen ambulansların sevk alanına
çağırılmadan önce düzenli ve göreve hazır Ģekilde beklediği yerdir.
Ölü Toplama Alanı:. Triaj alanından gelen ölülerin toplandığı yerdir. Geçici
morg alanı olarak kullanılır. Gözden uzak bir alandır.
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Rehabilitasyon Alanı: Olay yerinin en gerisinde kurulan, hafif yaralı ve çalıĢan
personelin rehabilite edildiği alandır. Uzun süreli çalıĢmalarda kurulur.

ġekil 1.1: Olay yeri sağlık hizmet alanları

1.2. Olay Yerinde Görevli Acil Yardım Ekipleri
Olay yerinde görev alacak acil yardım ekipleri, sürekli iletiĢim halinde olmalı ve
koordineli olarak çalıĢmalıdır.


Acil ambulans ekipleri

Acil ambulans ekipleri, acil sağlık hizmetini sunmakla görevlidir. Bir acil yardım
ambulans ekibi doktor, ambulans ve acil bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluĢur.









Olay yerine ilk ekip gelene kadar olay yeri yönetimini ASYM (112
KKM) yürütür.
Olay yerine ilk ulaĢan görevli personel, (hekim, AABT, ATT) olay yeri
yöneticisidir. Olay yeri yönetici talimatına göre olay yeri yönetimi
organizasyonu yapar. ASYM’ne bağlı olarak çalıĢır.
Olay yerine ilk ulaĢan ambulans, olay yeri yönetim merkezi kurulana
kadar komuta merkezi iĢlevi görür.
Yaralı taĢıma iĢlemlerinde görev almaz.
Olay yerindeki tüm sağlık hizmeti ve ekiplerden sorumludur.
Görevi olay sonlanıncaya kadar veya devredinceye kadar sürdürür.
Olay yerinden en son ayrılır.
Olay yerine kendisinden daha yetkili bir olay yeri yöneticisi ulaĢtığında,
ona olay ve olay yeri hakkında bilgi vererek olay yeri yöneticiliğini ve o
ana kadar geçen sürede tuttuğu kayıtları yeni OYY’ne devreder.
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Olay yerine ulaĢan diğer ekipler, olay yeri yöneticisinin talimatları
doğrultusunda ve ilgili talimatlar uyarınca verilen görevleri yerine getirir.

Ġtfaiye ekipleri

Ġtfaiye ekiplerinin asıl görevi, yangın söndürme, yangından insan kurtarmadır. Ancak
uzmanlaĢmıĢ itfaiye ekipleri, özellikle her türlü kentsel alanda kurtarma çalıĢmasında görev
almaktadır.


Polis ekipleri

Ġlk andan itibaren olay yerinde çevre güvenliğini sağlamak, diğer ekiplerin rahat
çalıĢmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, terör olaylarında her türlü polisiye tedbiri
almak ve yaralılara yardım etmekle görevlidir.


Askeri ekipler

Hava ve deniz ulaĢımında yaralıların sevk iĢlemleri yanında, personel ve tıbbi
malzeme desteğinde iĢbirliği yapılır. Askeri ekipler olay yerinde baĢta kurtarma olmak üzere,
hemen her konuda organizasyonda görev alır. Ancak sivil olaylarda devreye girmeleri uzun
sürebilir.


Kurtarma ekipleri

Hasta veya yaralıya ulaĢılmasını engelleyen fiziki ve coğrafi engeller varsa hasta veya
yaralıyı bu durumdan kurtarmak için uzmanlaĢmıĢ ekiplerdir. Kara, deniz, hava kurtarma
ekipleri olmak üzere üç ana tür ve alt uzmanlıkları vardır. Örneğin kara kurtarma ekipleri;
trafik kazası, enkaz, heyelan, çığ vb. gibi alt uzmanlıklara ayrılmıĢtır.

1.3. Olay Yeri Sınıflaması
Olay yerine gidildiğinde, öncelikle oradaki güvenlik görevlilerinden (polis, jandarma
vb.) olay hakkında (ne zaman oldu, nasıl oldu, olayın oluĢ Ģekli, olayın niteliği, ne kadar
yaralı olduğu, ölüm olup olmadığı) bilgi alınır, KKM bilgilendirilir ve uygun sayıda ve
nitelikte sağlık personelinin olay yerine sevki sağlanır.
Olay yeri sınıflaması; hasta veya yaralı sayısı, oluĢ süresi ve ihtiyaç duyulan ekip
çeĢidine göre yapılır.

1.3.1. Hasta veya Yaralı Sayısına Göre Olay Yeri
Hasta veya yaralı sayısına göre olay yeri sınıflaması aĢağıdaki Ģekilde yapılır.



Sınıf 1 Olay Yeri: Hasta veya yaralı sayısı, 1 ve 2 olan durumdur.
Sınıf 2 Olay Yeri: Hasta veya yaralı sayısı, 2 ve 4 ağır hasta veya yaralı olan
durumdur.
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Sınıf 3 Olay Yeri: Hasta veya yaralı sayısı, 4 ve 8 ağır hasta veya yaralı olan
durumdur.
Sınıf 4 Olay Yeri: Hasta veya yaralı sayısı, 8 ve 16 ağır hasta veya yaralı olan
durumdur.
Sınıf 5 Olay Yeri: Hasta veya yaralı sayısı, 16 ve daha fazla ağır hasta veya
yaralı olan durumdur.

1.3.2. OluĢ Süresine Göre Olay Yeri
Olay yeri oluĢ süresine göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır.






Sınıf A Olay Yeri: 20 dakikadan kısa sürede oluĢan ve sonlanan olaydır.
Sınıf B Olay Yeri: 20–60 dakikada oluĢan ve sonlanan olaydır.
Sınıf C Olay Yeri: 60–120 dakikada oluĢan ve sonlanan olaydır.
Sınıf D Olay Yeri: 120–240 dakikada oluĢan ve sonlanan olaydır.
Sınıf E Olay Yeri: 240 dakikadan uzun sürede oluĢan ve devam eden olaydır.

1.3.3. Ġhtiyaç Duyulan Ekip ÇeĢidine Göre Olay Yeri
Olay yeri ihtiyaç duyulan ekip çeĢidine göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır.











Sınıf I Olay Yeri: Ambulans ekibi ve sayısı yeterli olan olaydır.
Sınıf II Olay Yeri: Ambulans ve polis ekibi gereken olaydır.
Sınıf III Olay Yeri: Ambulans, polis ve itfaiye ekibi gereken olaydır.
Sınıf IV Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya kara kurtarma ekibi gereken
olaydır.
Sınıf V Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya deniz kurtarma ekibi gereken
olaydır.
Sınıf VI Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya hava kurtarma ekibi gereken
olaydır.
Sınıf VII Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya hava ile deniz kurtarma
ekibi gereken olaydır.
Sınıf VIII Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya hava ile kara kurtarma
ekibi gereken olaylar.
Sınıf IX Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye veya kara ile deniz kurtarma ekibi
gereken olaydır.
Sınıf X Olay Yeri: Ambulans, polis, itfaiye, kurtarma veya diğer acil ekipler
gereken olaydır.
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1.4. Olay Yeri Yönetimi Ġlkeleri
Doğru bilgi, etkin güvenlik, yeterli iletiĢim, uygun triaj, zamanında nakil ve risk
kontrolleri yapılarak olay yeri yönetimi ilkeleri uygulanır.

ġema 1.2: Olay yeri yönetim ilkeleri

1.4.1. Olay Yeri Yönetim AĢamaları
Olayın niteliği soruĢturularak olay hakkında bilgi alınır. Güvenlik önlemleri alınarak
güvenlik Ģeridi oluĢturulur. Etkilenen bölge ve kiĢi sayısı hakkında bilgi edinilir. KKM ile
sürekli iletiĢim halinde olunarak bilgilerin iletilmesi sağlanır. Olası ihtiyaçlar KKM bildirilir.
Olay yerinde görev dağılımı yapılır. Görev dağılımı:








Güvenlik sorumlusu,
Zarar azaltma timleri ve sorumluları,
Sağlık organizasyonu,
HaberleĢme sorumlusu,
Lojistik sorumlusu,
Basınla iliĢkiler sorumlusu,
Finans sorumlusu olarak düzenlenir.
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Olay yeri yönetim aĢamalarında son olarak raporlama ve analiz yapılır.

Tablo 1.1: Olay aĢamaları

1.5. Olay Yeri Yöneticisi
Olay yeri yöneticisi; vatandaĢ (ilk yardımcı), olay yerine ilk ulaĢan ambulansın ekip
sorumlusu (hekim, AABT, ATT), görevlendirilen memur (il sağlık müdürlüğü afet birim
sorumlusu, baĢhekim yardımcısı vb.) kaymakam, vali, görevlendirilen bakan, baĢbakan
olabilir.
Olay yeri yöneticisinin görevleri Ģunlardır:








Olay yeri hakkında bilgi alır.
Olay yerinin güvenliğini sorgular, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Diğer
kurumlarla (itfaiye, polis/jandarma, sivil savunma vb.) koordinasyonu sağlar.
112 KKM ile iletiĢim halinde bulunur.
Uygun nitelik ve sayıda sağlık personelini 112 KKM’den ister.
Diğer sağlık personeli (112 acil yardım ambulansları) gelinceye kadar “Hızlı
Triaj” yapıp tedavilere baĢlar.
Olay yerinde herhangi bir hasta veya yaralı kalmayıncaya kadar olay yerini terk
etmez.
Olay yerinde çalıĢan tüm ekiplere görev vererek takibini yapar.

1.6. Olay Yeri Güvenliği
Öncelikle olay yerinde görevli ekip, kendi güvenliğini sağlamak için koruyucu
önlemler alır. ÇalıĢılan bölge, güvenli hale getirildikten sonra müdahale edilir.
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Olay yerinde güvenliğin sağlanması, emniyet güçlerinin asli görevlerindendir; ancak
yapılan araĢtırmalar, olay yerine genellikle ilk olarak ambulansın geldiğini göstermekte ve
olay yeri güvenliğini sağlamak ambulans ekibine kalmaktadır.
Can güvenliğini tehdit eden unsurların (KBRN ajanları, yangın, patlama, endüstriyel
kazalar vb.) bulunduğu olay yerine sıcak alan (kırmızı alan) denir. Olağan dıĢı durumlarda
olay yeri genellikle sıcak alan özelliğindedir. Bu durumda acil sağlık hizmetleri personeli,
asla sıcak alana girmez, sıcak alandan gelen hasta ya da yaralıların acil tıbbi bakımını soğuk
alanda uygular.
Olay yerinin belirli bir sınırı ve yapısı olmadığından acil sağlık hizmetleri personeli,
dıĢarıdan gelebilecek her türlü tehlike ve etkiye açık durumdadır. Bu nedenle olay yeri
sayısız tehlikelerle doludur. Bu tehlikeler; yangın, patlama, sel, gaz ya da tüp sızıntıları, terör
saldırıları, toplumsal olaylar, büyük endüstriyel kazalar, elektrik kaçakları, donmalar,
boğulmalar vb. olabilir. Her olayın kendine özgü bir risk ve tehlikesi vardır. Dolayısıyla, her
olayda alınacak güvenlik tedbirleri, olayın boyutuna göre değiĢiklik göstermektedir.
Genellikle olay yeri güvenliği, alınacak basit ama etkili tedbirlerle sağlanabilir.

1.6.1. Olay Yerinde Yol Güvenliği
Özellikle çoklu trafik kazalarında yol güvenliğinin sağlanması çok önemlidir. Polis ve
itfaiyenin araçları ile ambulansın, yolun hangi kısmında konuĢlanacağı ilk gelen ekibin
yönlendirmesine uygun olarak yapılmalıdır.

Resim 1.6: Yol güvenliği
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Bloklama: Olay yeri güvenlik tedbirleri alınırken trafik akıĢını kesmeyecek
Ģekilde acil müdahale araçlarının (polis, itfaiye, ambulans vb.) yol üzerinde
belirli bir alanın güvenliğini sağlayacak Ģekilde konuĢlandırılmasıdır. Yol
üzerinde sağ veya sol bloklama yapılır.

Resim 1.7: Bloklama



Gölgeleme: Trafik akıĢını kesmeyecek Ģekilde çalıĢma alanının güvenlik altına
alınarak müdahale ortamının güvenli hale getirilmesidir.

Resim 1.8: Gölgeleme
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Yönlendirme: Yolun daha az akıĢ olan kısmına doğru yolun daraltılmasıdır.

Resim 1.9: Yönlendirme
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ġema1.3: Yol güvenliğinin sağlaması
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1.7. Olay Yeri Yönetiminde KarĢılaĢılan Güçlükler















Bilgi Eksikliği: Ġlk anda gelen bilgiler yanlıĢ, eksik veya abartılı olabilir.
UlaĢım: Olayın etkisi sonucu özellikle kara ulaĢımı güçleĢebilir.
Olayın Tipi: Deprem, sel, yangın, terörist saldırılar gibi değiĢik durumlarda
112 ambulans ekiplerinin operasyon gücü değiĢir.
Olayın Yeri: Kentsel ve kırsal alan, deniz ve dağlık alan gibi coğrafik yapılar
112 ambulans ekiplerinin görevlerini güçleĢtirebilir.
Hava ġartları: AĢırı sıcak, soğuk, yağmur veya kar, çalıĢan personelin
motivasyonunu azaltır ve görevi güçleĢtirir.
HaberleĢme: Yetersiz haberleĢme sistemi görevi güçleĢtirir.
Yönetim Zaafı: Çok baĢlılık, lider eksikliği, hatalı kararlar operasyonun
baĢarısını ve zamanını olumsuz etkiler.
Halkın Beklentileri: Özellikle göçük altında kalan kiĢilerin kurtarılması ve
cenazelerin taĢınması konularında problem yaĢanabilir.
Barınma ve ĠaĢe: Uzun süreli operasyonlarda eldeki stokların tükenmesi ve
lojistik desteğin gecikmesi, personelin moralini bozar ve hizmet sunumunda
yetersizliklere yol açar.
Akaryakıt ve Araç Bakımı: Akaryakıt yetersizliği ile ambulans ve tıbbi cihaz
arızaları ekibin devre dıĢı kalmasına neden olur. Ambulans ekipleri araçlarının
bakımını düzenli yaptırmalıdır.
Sağlık Sistem Yetersizliği: 112 ambulans ekipleri dıĢındaki sevk noktası olan
sağlık kuruluĢlarının yetersizliği, olay yeri tedavi alanında yığılmalara yol açar.
Basın: Basının olaya yoğun ilgisi çalıĢmayı güçleĢtirir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Olay yeri yönetimini ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Olay yeri yönetimi ile ilgili kavram ve
tanımları açıklayınız.

 Olay yeri yönetimi ile ilgili kavram ve
tanımları yazarak çalıĢınız.

 Saha yönetimi algoritmasını inceleyiniz.

 Saha yönetimi algoritmasını çizerek
çalıĢınız.

 Olay yeri
sıralayınız.

sağlık

hizmet

alanlarını

 Olay yerinde görev alacak acil yardım  Acil yardım ekiplerinin
ekiplerini inceleyiniz.
sistemlerini araĢtırınız.

çalıĢma

 Hasta veya yaralı sayısına göre olay yeri
sınıflaması yapınız.
 Olayın oluĢ süresine göre olay yeri
sınıflaması yapınız.

 Olay yeri sınıflamalarını
olaylarla açıklayınız.

örnek

 Ġhtiyaç duyulan ekip çeĢidine göre olay
yeri sınıflaması yapınız.
 Olay yeri yönetim ilkelerini sıralayınız.
 Olay yeri
açıklayınız.

yöneticisinin

görevlerini
 Kendi can güvenliğiniz ve olay yeri
için güvenlik önlemleri alınmadan
uygulama yapmayınız.

 Olay yeri güvenliğini açıklayınız.
 Olay yeri yönetiminde
güçlükleri sıralayınız.

karĢılaĢılan
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, olay yeri yönetimini tanımlar?
A) Olağan dıĢı durumlarda olay yeri, olay komutası yönetimlerinin koordine edilerek
çalıĢtırılmasıdır.
B) Olay yeri dıĢındaki birimler ile koordinasyonunun sağlandığı yönetimdir.
C) Olağan dıĢı durumların meydana geldiği bölgede, ekiplerin ve önceliklerin
belirlendiği yönetimdir.
D) Ambulans çalıĢma yönetimlerinin koordine edilmesidir.
E) Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yeri yönetimidir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, olay yeri sağlık hizmet alanlarından değildir?
A) Polis kontrol alanı.
B) Ambulans bekleme alanı.
C) Sevk alanı.
D) Olay yeri yönetim merkezi.
E) Triaj alanı.

3.

Olay yerine ilk ekip gelene kadar olay yeri yönetimini kim yürütür?
A) 155 Polis.
B) 114 Zehir danıĢma.
C) 156 Jandarma.
D) 112 KKM.
E) 110 Ġtfaiye.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, olay yeri yönetim ilkelerinden değildir?
A) Doğru bilgi.
B) Etkin güvenlik.
C) Uygun triaj.
D) Zamanında nakil.
E) Tedavi uygulama.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, olay yeri yönetiminde karĢılaĢılan güçlüklerden değildir?
A) Bilgi eksikliği.
B) Sağlık sistem yetersizliği.
C) Olayın yeri.
D) Basının ilgisizliği.
E) UlaĢım.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Triaj kurallarını ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Afetlerde triajın önemini araĢtırarak sunu hazırlayınız. Hazırladığınız sunuyu sınıf
ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. TRĠAJ KURALLARI
Tıbbi triaj, savaĢ alanındaki yaralı askerlerin acil bakım önceliğini tanımlama
gereksiniminden doğmuĢtur. Hasta veya yaralı önceliğini belirleme ve acil bakım sağlama
düĢüncesi ile 1800’lü yılların baĢında Fransa’da uygulanmıĢtır. Fransızca ayırt etmek (=
seçmek, sınıflandırmak) anlamına gelen trier fiilinden türeyen triaj kelimesi, o dönemden
baĢlayarak bu yaklaĢım sistematiğini tanımlamak için kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Daha sonraki dönemlerde de savaĢlar; (1. Dünya SavaĢı) triaj uygulamasının
geliĢmesini ve cerrahi giriĢim gerektiren yaralılara daha öncelikli giriĢim yapılmasını
sağlamıĢtır. 1900’lerin baĢlarında da büyük Ģehirlerdeki hastanelerin acil servislerinde triaj
uygulaması baĢlamıĢtır. Dünyadaki hızlı nüfus artıĢı, çarpık kentleĢme, doğal afetlerin
sonuçlarını çok daha vahim duruma ve zarar verici hale getirmiĢtir. Ayrıca terör olayları,
endüstriyel kazalar, motorlu taĢıt, tren ve uçak kazaları büyük kitlesel kazaların oranını
artırmıĢtır. Triaj günümüzde, acil servislere baĢvuran hastaların aciliyetinin belirlenmesi
amacıyla kullanılabildiği gibi; çok fazla kiĢinin etkilendiği ve afetlerde daha etkili bakım
vermek amacıyla etkilenenlerin sınıflandırılması için de kullanılmaktadır.
Günümüzde triaj farklı Ģekillerde tanımlanabilmektedir.
Triaj:




Hasta ve yaralıların, yaĢamlarını tehdit eden yaralanma derecelerine ve
beklenen yarara göre sıralanmasıdır,
Hastaların; hangi zaman ve sırada acil yardım alması gerektiğini, transport
hızını ve seçilecek hastaneyi belirleyen kısa klinik değerlendirmedir. Akıcı ve
sürekli değiĢim gösteren bir süreçtir,
Acil tıbbi bakıma gereksinimi olan yaralı sayısı eldeki sınırlı tıbbi imkânları
aĢtığında, en fazla sayıda yaralıya acil bakımı verebilmek için tıbbi personel ve
acil tıp personeli tarafından kullanılan sistemdir,
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Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre triaj; çok sayıda hasta ve yaralının
bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi
gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde ve bunların ulaĢtırıldığı her sağlık
kuruluĢunda yapılan hızlı seçme ve kodlama iĢlemidir.

Acil sağlık hizmetlerinde triaj önemli yer tutar. Sayı veya talep ne kadar yüksek ve
yoğun olursa olsun eldeki imkânlar cevap verebilecek kapasitede ve yeterlilikte ise triaja
gereksinim duyulmaz. Triaj gereksiniminden söz edebilmek için;






Yeterli tıbbi personelin olmaması,
Eldeki mevcut imkânların kısıtlı olması,
Bölgesel hastanelerin yetersiz kalması,
Ambulans sayısının azlığı,
Vaka baĢına düĢen görev süresinin uzun olması Ģartlarından bir kaçının bir
arada bulunması gerekir.

Resim 2.1: Triaj gerekli mi?

2.1. Triajın Amaçları
Triaj uygulamasında genel amaç, daha çok hasta veya yaralının yaĢamını kurtarmaktır.
Bu doğrultuda gerçek ihtiyaçları belirleyerek eldeki kısıtlı imkânların kullanılması
önemlidir.




Hasta veya yaralının yaĢamını korumak,
Ġleride olabilecek yaĢam kayıplarını ya da ileri derece yaralanmaları önlemek,
Kitlesel kazalarda ihtiyaçları belirleyerek eldeki kısıtlı kaynakların (personel,
malzeme, ekipman vs.) verimli kullanılmasını sağlamak,
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Hasta veya yaralılara yapılacak acil ilk müdahalenin, erken dönemde ve etkili
yapılmasını sağlamak,
Değerlendirilmesi yapılan hasta veya yaralıların nakil önceliklerini ve
kurallarını tespit etmek,
Uygun hastaneye uygun hasta veya yaralının naklini sağlamak,
Gereksiz personel, araç ve malzeme kullanımını engellemek,
Değerlendirme ve yenilenme sürecinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıt
tutarak triajda iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmaktır.

Triaj sırasında bölgenin altyapısı ve olanakları (hastaneler, boĢ yatak sayısı, ambulans
sayısı, hava kurtarma imkânları vb.) konusunda da bilgi sahibi olunması yukarıda belirtilen
amaçlara ulaĢılmasını kolaylaĢtırır.

2.2. Triajda Temel Kurallar
Triaj, sanıldığından ve görüldüğünden daha zordur. Belli bir bilgi ve deneyim
gerektirir. Triaj belli kurallar içinde yapılmalı ve bu kurallar önceden belirlenmiĢ olmalıdır.
Triaj kuralları; olayın büyüklüğüne, yaralı sayısına, eldeki tıbbi yapıya, kurtarma, transport
ve cerrahi imkânlara göre değiĢir.











Triaj, olaydan etkilenen herkese uygulanır.
Triaj sorumlusu, hasta veya yaralıların acil bakımıyla ilgilenmez.
Triaj iĢleminde görevler, kesin tanımlanmıĢ ve paylaĢılmıĢtır. Genellikle triaj
iĢinden tek kiĢi sorumlu olur. GeniĢ kapsamlı olaylarda, geniĢ alana yayılmıĢ
veya bölünmüĢ alanlardan oluĢan olaylarda birden fazla triaj alanı ve triaj
sorumlusunun olması, zaman kazanımı ve görev yükü dağılımı açısından
önemlidir.
Triajın hasta veya yaralı sayısı ile herhangi bir ilgisi yoktur. Sistemin anlık
cevap kapasitesi ile ilgilidir. Olay yeri ve hastane imkânları farklılık gösterir.
Olay yerinde birinci derecede öncelik tanınmıĢ bir yaralı, hastane imkânlarına
göre değerlendirildiğinde farklı bir derecelendirmede yer alabilir.
Triaj sorumlusu, acil sağlık sisteminin olay yerindeki gözü ve kulağıdır. Olay
yerinin genel tanımından, tüm ihtiyaç duyulan ek kapasitelerin belirlenmesinden
ve olay yerinde bulunan personelin her çeĢit ihtiyacından sorumludur.
Triaj süresi, her bir yaralı için 1 dakikadan daha kısa olmalıdır. Ayaktaki hasta
veya yaralılara en fazla 1 dakika, yatar durumdaki hasta veya yaralılara en fazla
3 dakika zaman ayrılır.
Triaj olay yerinde bütün hasta veya yaralılara uygulandıktan sonra, olay yerinde
personel sıkıntısı yoksa ve acil bakım konusunda destek sağlanmıĢ ise baĢa
dönülerek triaj yenilenir.
Yenilenen triajda en önemli kural, verilmiĢ olan kodun (acil, stabil acil,
bekleyebilir vb.) daha iyi bir kod ile değerlendirilemez olmasıdır. Yeniden
değerlendirme sonrasında, önceden verilmiĢ kod ancak daha acil ve öncelikli bir
kodla değiĢtirilebilir.
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Triaj değerlendirmesi; solunum, dolaĢım, bilinç sırasını takip eder ve bu
değerlendirme sonucuna göre acil ve öncelikli hasta veya yaralılar tespit edilir.
Triaj, ulaĢılan her basmakta (olay yeri, nakil, acil servis vb.) yeniden yapılır.

2.3. Triaj Personeli ve Sorumlulukları
Olay yerine gelen ilk acil yardım ekibi, öncelikli olarak olay yerini değerlendirir,
gerekli tespitleri yapar. Ekip içinde triaj sorumlusu, acil yardım sorumlusu ve transport
sorumlusu Ģeklinde görev dağılımı yapılır.


Triaj görevlisinin sorumlulukları

Olay yerine gelen acil yardım ekibinden acil yardım konusunda en yüksek eğitime
veya deneyime sahip personel triajdan sorumlu kiĢidir. Olay yerine daha deneyimli ve
eğitimli acil sağlık personeli geldiğinde komuta el değiĢtirebilir.


Olay yerine güvenli uzaklıkta triaj alanı oluĢturmak,

ġekil 2.1: Olay yeri organizasyonunda triaj alanı






Triaj uygulamasını organize etmek ve triaj uygulamasına hemen
baĢlamak,
Yaralıları değerlendirmek ve öncelikli olanları belirlemek,
Triajı hızlı ve soğukkanlı gerçekleĢtirmek,
Alanda sürekli turlayarak triajı yenilemek,
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Ġhtiyaç halinde, personel ve araç-gereç takviyesi istemek,
Hasta veya yaralıların kimlik tespitlerini yaparak triaj kartlarını
kullanmak ve düzenlemek,
KKM, kurumlar ve ekipler arası haberleĢmeyi sağlamak,
Hastanelerin kapasitelerini ve yaralıların durumunu göz önünde
bulundurarak sevk iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
Triaja, tüm hasta veya yaralılar sevki gerçekleĢene kadar devam etmek,
Yapılan iĢlemlerin kaydını tutmak ve ilgili yerlere teslim etmek,
Radyoaktif serpintiye maruz kalan hasta veya yaralıların acil yardım ve
transportunu ayrıca yapmak,
Olay yerine kendisinden daha yetkili acil yardım personeli ulaĢtığında,
ona olay ve olay yeri hakkında bilgi vermek ve triaj sorumluluğunu o ana
kadar geçen sürede tuttuğu kayıtları yeni triaj sorumlusuna devretmek,
Triaj görevini olay sonlanıncaya kadar veya bir baĢka sorumluya
devredinceye kadar sürdürmektir.

Resim 2.2: Triaj görevlisi



Acil yardım görevlisinin sorumlulukları

Acil yardım alanında (tedavi alanı) bulunan acil sağlık hizmetleri personeli, hasta veya
yaralılar bir hastaneye sevk edilene kadar ilk yardım ve acil yardım uygulamalarından
sorumludur.





Uygun tedavi alanları oluĢturmak,
Gerekli tıbbi malzeme ve ekipmanı sağlayarak kullanmak,
Hasta veya yaralıların acil yardımını yapmak ve koordine etmek,
Gerekli durumlarda triaj sorumlusunu bilgilendirmektir.
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Resim 2.3: Acil yardım görevlisi



Transport görevlisinin sorumlulukları





Hastanelerde yığılmayı önlemek için uygun hasta dağılımı yapmak,
Hastanelerle haberleĢerek gönderilen hasta veya yaralı sayısı ve durumu
hakkında bilgi edinmek,
Yapılan hasta transportu ile ilgili kayıtları tutmak,
Gerekli durumlarda triaj sorumlusunu bilgilendirmektir.

Triaj personelinin kiĢilik özellikleri de çok önemlidir. Triaj uygulayan kiĢide; lider
yönetici özelliği, hızlı karar verebilme becerisi, zaman baskısı altında çalıĢabilme ve fizikselpsikolojik iĢ yüküne tahammül edebilme gücü gibi kiĢilik özellikleri bulunmalıdır. Ayrıca
triaj personelinin “Yönetici Becerileri, Stres Altında ÇalıĢma, Temel Telsiz HaberleĢmesi,
Doğada YaĢam, Triaj, Afet Tıbbı, EriĢkin Temel YaĢam Desteği, Çocuk Temel YaĢam
Desteği, EriĢkin Ġleri YaĢam Desteği, Çocuk Ġleri YaĢam Desteği, Ġleri Travma YaĢam
Desteği” eğitimlerini almıĢ olması ve diğer ekiplerle haberleĢme sorumluluğunun bilincinde
olması gerekir.
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2.4. Triaj ÇeĢitleri


BaĢvuru triajı: 112 Acil servis hizmetlerine yapılan baĢvuruların ÇKM (Çağrı
KarĢılama Merkezi) tarafından aciliyet durumlarına göre değerlendirilerek acil
veya acil değil Ģeklinde yapılan ayırma iĢlemidir.

Resim 2.4: BaĢvuru triajı




Vaka triajı: Göreve gönderilecek ekiplerin (acil yardım istasyonları) seçim
iĢlemidir.
Olay yeri (saha/alan) triajı: Herhangi bir olayda birden fazla kiĢinin
yaralanması ve tek ambulans ekibinin kontrol edemediği durumlarda (afet veya
olağandıĢı durumlar), iki veya daha fazla ambulansın olay yerine gelmesine
kadar sürede yapılan triajdır.

Resim 2.5: Olay yeri
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Müdahale triajı: Müdahaleye hangi vakadan baĢlanacağını belirlemek için
gerçekleĢtirilen iĢlemdir.
Nakil triajı: Öncelikli olarak hangi hasta veya yaralının naklinin yapılacağına
karar verilme durumudur.
Triaj hastanesi: Olay yeri triajı yapılamadığı ya da çok fazla vaka birikimi
olması durumunda vakaların yığıldığı hastanede gerekli vaka seçimleri
yapılması ve diğer hastanelere bilgi verilerek sevk edilme iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesidir.
Acil servis triajı: Hastane acil servislerine gelen vakaları durumlarına göre
derecelendirerek müdahale etme iĢlemidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Triaj kurallarını ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Triajla ilgili tanım ve kavramları
ayırt ediniz.

 Kavramları birbirleriyle karĢılaĢtırınız.

 Triajın amaçlarını sıralayınız.

 Triajın amaçlarını yazarak çalıĢınız.

 Triajın temel kurallarını inceleyiniz.

 Triajın temel kurallarını farklı kaynaklardan
araĢtırınız.

 Triaj personelinin sorumluluklarını
ayırt ediniz.

 Triaj ekibinde görevli personelin görev ve
sorumluluklarını
birbirleriyle
yazarak
karĢılaĢtırınız.

 Triaj çeĢitlerini ayırt ediniz.

 Türkiye’de meydana gelmiĢ büyük afetleri
kaynaklardan okuyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Hangi durumda triaj gereksiniminden söz edilir?
A) Yeterli tıbbi personelin bulunmasında.
B) Yeterli ambulans sayısının olması nda.
C) Bölgesel hastanelerin yeterli olmasında.
D) Vaka baĢına düĢen görev süresinin uzun olmasında.
E) Eldeki imkânların yeterli olmasında.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, triajın amaçlarından değildir?
A) Hasta veya yaralının yaĢamını korumak.
B) Uygun hastaneye uygun hasta veya yaralının naklini sağlamak.
C) Hasta veya yaralıyı sakin bölgeye taĢımak.
D) Triajda kayıt tutarak iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmak.
E) Gereksiz personel, araç ve malzeme kullanımını engellemek.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, triaj görevlisinin sorumluluklarındandır?
A) KKM, kurumlar ve ekipler arası haberleĢmeyi sağlamak.
B) Uygun tedavi alanları oluĢturmak.
C) Hasta veya yaralıların acil yardımını yapmak ve koordine etmek.
D) Yapılan hasta nakli ile ilgili kayıtları tutmak.
E) Alanda sürekli turlayarak triajı yenilemek.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, vaka triajını tanımlar?
A) Öncelikli olarak hangi hasta veya yaralının naklinin yapılacağına karar verilme
durumudur.
B) Göreve gönderilecek acil yardım istasyonlarının seçim iĢlemidir.
C) Hastane acil servislerine gelen vakaları durumlarına göre derecelendirerek
müdahale etme iĢlemidir.
D) Olay yerinde müdahaleye hangi vakadan baĢlanacağını belirlemek için
gerçekleĢtirilen iĢlemdir.
E) 112 Acil servis hizmetlerine yapılan baĢvuruların ÇKM tarafından aciliyet
durumlarına göre değerlendirilerek acil veya acil değil Ģeklinde ayırma iĢlemidir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, transport sorumlusunun görevlerinden değildir?
A) Yapılan hasta transportu ile ilgili kayıtları tutmak.
B) Hastanelerde yığılmayı önlemek için uygun hasta dağılımı yapmak.
C) Yapılan hasta transportu ile ilgili kayıtları tutmak.
D) Gerekli durumlarda triaj sorumlusunu bilgilendirmek.
E) Uygun tedavi alanları oluĢturmak.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Triaj sistemlerini uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Triajda yaralı sınıflandırmasını araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

3. TRĠAJ SĠSTEMĠNDE SINIFLAMA VE
UYGULAMA
Tüm triaj sınıflamalarında öncelikleri belirleme süreci dinamiktir. Önemli olan; triajın,
hasta veya yaralıların tedavisi bitene kadar tıbbi sürecin bütün aĢamalarında yapılması
gerektiğidir.

3.1. Triajda Yaralı Sınıflaması
Çok sayıda hasta veya yaralının bulunduğu afet veya kitlesel kazalarda, ASH
personelinin hızlı karar vermesi ve öncelikli hangi hasta veya yaralılara acil yardım
uygulanacağını belirlemesi gerekir. Triaj kodlamasındaki renklerin hangi hasta veya
yaralıları kapsayacağı aĢağıda belirlenmiĢtir.
Triaj sınıflamasında genellikle dört sınıflamalı sistem kullanılmaktadır. Bunlar:


Stabil olmayan acil (unstabil urgent) grubunda değerlendirilecek hasta
veya yaralılar

Bu gruba giren hasta veya yaralılarda solunum ve dolaĢım stabil değildir. Gerekli acil
müdahale yapılmadığında, kısa sürede kaybedilecek hasta veya yaralılardır. Solunum ve
dolaĢım desteğinin ilk fırsatta sağlanması gerekir.







GKS <10 olan kafa travması,
Kafa, boyun, toraks, karın, rektum veya vajende oluĢan penetran
yaralanma,
Üst solunum yolu obstrüksiyonu, stridor veya respiratuar arrest,
O anda gözlenen kardiyak arrest,
ġok,
Solunum sıkıntısı ya da bilinç değiĢikliği ile birlikte var olan künt travma,
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YaĢamı tehlikeye sokacak kanamalar,
2. veya 3. derece yüz yanığı,
GeniĢ veya komplike yanıklar,
Hızla gerileyen bilinç düzeyi veya koma,
Status epileptikus,
Distal nabız alınamayan büyük ve komplike kırıklar (pelvis femur vb.),
Travma ile birlikte medikal bir hastalığın komplikasyonlarının (gebelik,
kardiyak hastalık, diabet, felç, hipotermi, zehirlenme, ağır dehidratasyon
vb.) olması,
Zehirlenmeler, diabet ve komplikasyonları, kalp hastalığı, gebelik gibi
durumu ciddileĢtiren tıbbi özelliklerdir.

Stabil acil (urgent) grubunda değerlendirilecek hasta veya yaralılar

YaĢamsal solunum ve dolaĢım değerleri stabildir. Kurtarma, acil yardım ve
transportları geciktirilebilir.















GKS 11–14 olanlar, (akut değiĢiklik görülebilir),
Bir litre ĠV sıvı tedavisine cevap veren Ģok,
Turnike ile kontrol edilebilen ciddi kanama,
Kırık ya da çıkık sonrası dolaĢım bozulması,
Açık kırık ya da çıkık,
Kalça, dirsek ve diz çıkığı,
Kompartman sendromu,
Elektrik yanığı,
Stabil abdominal yaralanma,
Komplikasyonsuz kafa veya omurilik yaralanmaları,
Hipotermi, lokal donmalar,
Komplikasyonsuz yüz veya göz yaralanmaları,
Ġlerleyici olmayan ani görme bozukluğu olanlardır.

Acil değil (non urgent) grubunda değerlendirilecek hasta veya yaralılar

Belirgin yaralanması olan ilk değerlendirme ya da yara bakımından sonra kendi
kendine eve veya toplanma noktasına gidebilecek olanlardır. YaĢamsal bulgularında
solunum ve dolaĢıma yönelik herhangi bir risk mevcut değildir.







GKS 15 olan ve bilinci açık hasta veya yaralılar,
Küçük laserasyon veya yumuĢak doku yaralanması,
Basit kırık ve burkulma,
Parmak ucu amputasyonları,
EriĢkinlerde % 20’den küçük yanıklar,
Doğrudan basılarak durdurulabilen burun kanamalarıdır.
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Ölü ya da aĢırı ağır hasta veya yaralılar (expectant)

O anda tedavi edilemeyecek kadar ağır, yaĢama olasılıkları olmayan ya da düĢük olan
hasta veya yaralılardır. Kurtarma ve acil yardım olanakları, yaralı sayısı ve dağılımı göz
önünde tutularak bu triaj grubu üzerinde yoğunlaĢtırılmamalıdır.







GKS < 3 olması,
20 dakikadan uzun süredir nabız olmaması (soğuk suda boğulma veya
ciddi hipotermi dıĢında),
Büyük ve önemli doku ampütasyonu,
Multitravma, kırıklar ve solunum arrestiyle birlikte yüksekten düĢme,
Vücutta % 50’den fazla 3. derece yanık olması,
AĢırı dozda radyasyon alınması vb.

3.2. Triaj Kodlama Sistemi
Dünyada triaj kodlamaları değiĢiklikler gösterse de sonuçta değerlendirmenin mantığı
aynıdır. Ülkemizde Uluslararası Acil Tıp Birliğinin kabul ettiği renk skalası (kodlaması)
kullanılmaktadır.
Triaj renk kodlamasında 4 renk kullanılmaktadır. Buna göre:








Kırmızı kod (immediate/unstabil acil): Ciddi hastalığı ya da yaralanması olan
hasta veya yaralılardan oluĢan acil gruptur. Bu gruptaki hasta veya yaralıların
öncelikli olarak acil tedavi veya hızlı transport edilme gereksinimi vardır.
Sarı kod (delayed/geciktirilebilir acil): Hali hazırda yaĢamı tehdit eden
hastalığı ya da yaralanması olmayan; ancak zamanında nakledilmez ise
potansiyel yaĢam tehdidi olanlardır. Bu gruptaki yaralı veya hastaların sağlık
sorunları olmasına rağmen kırmızı gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir.
YeĢil kod (minor/hafif yaralı/acil değil): Tıbbi bakıma gereksinimi olan ancak
acil olmayan hafif yaralı, bilinci açık hasta veya yaralılardır. Bunlardan bazıları
kurtarıcılara yardım etmekte değerlendirilebilir.
Siyah kod (deceased/ölü): Ölü ya da hayatta kalma Ģansı düĢük olarak kabul
edilen kiĢilerdir. Afet zamanlarına özgü olarak kiĢi tıbben ölmemiĢ bile olsa bu
kategoriye alınabilir. Bu kategoriye girenlere sağlık hizmeti verilmez ya da en
son sırada bakıma alınır. Mevcut kaynaklar kurtarılabilir hasta veya yaralılar
için kullanılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, her yaralının kısa bir süre içinde sağlık durumu değiĢebilir ve bir
baĢka triaj renk kodu içine girebilir. Özellikle sarı ve yeĢil grupta yer alan yaralılar,
bekletildikleri süre içinde sık sık değerlendirilmelidir.
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Triajda bir baĢka kodlama sistemi, NATO tarafından kullanılan harf skalasıdır. Buna
göre T1 kırmızı, T2 sarı, T3 yeĢil, T4 siyahtır. Bazı disiplinler ise resim skalası
kullanmaktadır. TavĢan kırmızı, kaplumbağa sarı, yaya yeĢil ve haç siyah renk yerine
kullanılmaktadır.

Tablo 3.1: Triaj kodları

3.3. Triaj Kartı
Olay yerinde hangi yaralının önce, hangi imkanla, hangi uygulama ile ne Ģekilde
naklinin yapılacağı bilgisinin kararı, triaj sorumlusu tarafından verilir. Bu bilginin, ulaĢılan
her basamakta ihtiyaç duyan sağlık personeline aktarılması gerekir. Bunun için triajı
yapılmıĢ yaralının, değiĢik basamaklarda önceliğinin belirlenmesi için görünür bir Ģekilde
iĢaretlenmesi gerekir. Yaralılar, sınıflandırmaya uygun renklendirilmiĢ triaj kartları ile
iĢaretlenir. Ülkemizde ve uluslararası örneklerde çok farklı dizayn edilmiĢ triaj kartları
bulunmaktadır. Otokopili, tek nüshalı, renkli, siyah beyaz, plastik kaplı, kağıt, telli, ipli vb.
bir çok çeĢitte baskısı mevcuttur.
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Resim 3.1: Triajda kullanılan malzemeler

Triaj kartı sudan etkilenmeyen, kolay yırtılmayan ve dikkat çekici olmalıdır. Kan,
serum gibi etkenlerle, taĢıma esnasında geliĢebilecek takılma veya çekilme gibi olaylarda
zarar görmemelidir.
Triaj kartı ambulans servisleri, arama kurtarma ekipleri ve triaj konusunda eğitim
almıĢ siviller tarafından kullanılabilir. Hastanelerde acil servislerde ve servislerde de
kullanılabilmektedir.


Triaj kartının ön yüzü









Kart no: “1”den baĢlayarak devam eden numaralardan oluĢur.
Ġl Kodu: Kullanıldığı ilin plaka numarasını gösterir.
Yaralanmalar: Tespit edilen yaralanmaların ortak simgelerle insan
figürünün üzerine iĢlenmesidir.
Triaj kodu: Yapılan değerlendirme sonucu verilen kodun iĢaretlendiği
bölümdür.
Nakil yolu: Yaralı naklinin kara veya hava yolu ile gerçekleĢtirileceği
bilgisini verir.
Nakil pozisyonu: Yaralının durumuna göre nakil esnasında verilecek
özel pozisyon söz konusu ise iĢaretlenecek bölümdür.
Ġkinci nakil: Sevk edildiği birimden, bir üst birime nakledilmesi
durumunda doldurulur, ana karttan ayrılabilir ve nakil ekibinde kalır.
Birinci nakil: Yaralıyı olay yerinden alan ekibin dolduracağı bölümdür
ve nakil ekibinde kalır.

Yeni triaj kartlarında, nakledilen hastanın izlemini kolaylaĢtırmak için trafik kodu,
hastane kodu ve kart numarası verilmesi öngörülmektedir. Örnek: 06-0001-000001 (06
Ankara il trafik kodu, 0001 hastane kodu, 000001 kart no)
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Tablo 3.2: Sağlık Bakanlığının kullandığı triaj kartı (ön yüz)



Triaj kartının arka yüzü








Yapılan uygulamalar ve saatler: Kanama kontrolü, entübasyon, CPR,
oksijen uygulaması, toraks drenajı veya dekontaminasyon gibi
uygulamaların yapıldığı saatle birlikte yazıldığı bölümdür.
Serumlar ve saatler: Verilen serumlar ve saatleri kaydedilir.
Verilen ilaçlar ve saatleri: Verilen ilaçlar ve saatleri kaydedilir.
Hekimin notu: Müdahalede bulunan hekim tarafından doldurulur.
Hekimin kimliği: Hekimin ad ve soyadını yazacağı bölümdür.
Ġkinci nakil: Hasta bilgileri ve sevk edildiği hastane bilgileri yazılır.
Birinci nakil: Hasta bilgileri ve sevk edildiği hastane bilgileri yazılır.
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Tablo 3.3: Triaj kartı (arka yüz)
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Tablo 3.4: BaĢka formatta hazırlanmıĢ triaj kart örneği

3.4. Olay Yeri (Saha/Alan) Triajı
Olay yeri triaj uygulaması kendi içinde 3 aĢamada gerçekleĢir.


Primer triaj: Hasta veya yaralıların solunum, dolaĢım ve bilinç durumu hızla
değerlendirilerek yaĢam kurtarıcı uygulamaların öncelikle yapılmasını hedefler.



Sekonder triaj: Hasta veya yaralıların tedavi gereksinimlerine göre
değerlendirilmesi ve ayrılmasının ardından uygun tedavilerin uygulanmasını
hedefler.



Tersiyer triaj: Hasta veya yaralıların eldeki imkânlar doğrultusunda olay
yerinden nakillerinin önceliklerini belirleyerek hastaneye transferlerini hedefler.
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ġema 3.1: Olay yeri triaj sınıflaması

3.4.1. START Yöntemi
Çok sayıda hasta veya yaralının bulunduğu olaylarda eldeki mevcut kaynakların en
yararlı kullanımı söz konusu ise alanda yapılacak triaj yöntemi START (Simple Triage and
Rapid Triatment/Basit Triaj ve Hızlı Tedavi) algoritmidir. START yetiĢkin, jump START
çocukta uygulanan triaj yöntemidir.
START; basit ve hızlı triaj uygulama gerekliliğinin olduğu olaylarda, hekim dıĢı
deneyimli tıbbi personelin de kolayca uygulayabileceği temel değerlendirme yöntemidir.
Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan ve triaj alanı oluĢturulduktan sonra triaj
sorumlusu, START yöntemini uygulamaya baĢlar. START yönteminde bir yaralı için en
fazla 30 saniye ayrılır. 30 saniye sonunda yaralı değerlendirilerek ilgili renk kodu ile
iĢaretlenmelidir.


START yönteminde triaj sorumlusunun yapması gereken ilk iĢ, otoriter bir tavır
ve ses tonuyla olay yerindeki yaralıların kendine doğru gelmelerini istemesidir.
Bu amaçla yüksek sesle seslenilebileceği gibi megafon yardımı ile de çağrı
yapılabilir. Yürüyebilen yaralıların triaj alanında oluĢturulan yeĢil alana gitmesi
istenir. Bu yaralılar, yeĢil renk kodu ile iĢaretlenir.
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ġema 3.2: START yönteminde birinci aĢama



START yönteminde ikinci aĢamada yapılması gereken iĢ, hasta veya yaralının
(bulunduğu pozisyonda) solunumunun olup olmadığının kontrol edilmesidir.
Solunum; bak-dinle-hisset yöntemi ile değerlendirilir.





Ġlk bakıda spontan solunum var ise sayısı değerlendirilir. Solunum sayısı
10’un altı veya 30’un üstü ise kırmızı renk kodu ile iĢaretlenerek kırmızı
alana alınır.
Yaralının spontan solunumu yoksa derhal baĢ-çene pozisyonu ile
havayolu açılır ve solunum yeniden kontrol edilir. Solunum yoksa
yetiĢkinde iki kurtarıcı soluk; bebek ve çocukta beĢ kurtarıcı soluk verilir.
Spontan solunum baĢlamıĢsa yaralı öncelikli kurtarılması gereken yaralı
olarak kabul edilir ve kırmızı renk kodu ile iĢaretlenerek kırmızı alana
alınır.
Solunum yine yok ise ölü kabul edilir ve siyah renk kodu ile iĢaretlenir.
Bu yaralılar, alanda olduğu gibi bırakılır.
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ġema 3.3: START yönteminde ikinci aĢama
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Yaralının solunum sayısı yetiĢkinde 10–30; çocukta 15-45 arasında ise üçüncü
basamakta nabız sayısına bakılır. Radial nabzın alınamaması veya kapiller geri
dolum testinin (KGD) 2 saniyenin üzerinde olması durumunda yaralının
öncelikli kurtarılması gereken yaralı olarak kabul edilmesi ve derhal kırmızı
alana alınması gerekir. Bu yaralı kırmızı renk kodu ile iĢaretlenir. KGD testinin
değerlendirilmesi soğuk ve karanlık ortamlarda zor olduğundan uygun ortamda
değerlendirilmelidir.

ġema 3.4: START yönteminde üçüncü aĢama
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Yaralının radial nabzı alınıyorsa veya KGD 2 saniyenin altında ise dördüncü
basamakta yaralının bilinci değerlendirilir. Bilinç değerlendirilmesinde “elimi
tut”, “gözlerini kapat” gibi basit komutlar verilir. Cevap veremiyorsa öncelikli
kurtarılması gereken yaralı olarak kabul edilmesi ve derhal kırmızı alana
alınması gerekir. Bu yaralı kırmızı renk kodu ile iĢaretlenir. Yaralı basit
komutlara cevap verebiliyorsa sarı alana alınır ve sarı renk kodu ile iĢaretlenir.

ġema 3.5: START yönteminde dördüncü aĢama
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Tablo 3.7: START yöntemi

ġema 3.6: START yöntemi algoritması
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Triaj olay yerinde herkese uygulandıktan sonra, olay yerinde personel sıkıntısı yok ise
ve tıbbi müdahale konusunda destek sağlanmıĢ ise baĢa dönülerek triaj yenilenir. Triaj
sistematiğinde yapılan tüm uygulamalar kayıt altına alınır.

3.4.1.1. Triajda Hasta Nakli





Bir ambulansın arka tarafında (hasta kabini) sadece bir kırmızı kodlu yaralı
taĢınabilir.
Bir ambulansın arka tarafında bir sarı ve bir yeĢil kodlu yaralı taĢınabilir.
Bir ambulansın arka tarafında iki yeĢil kodlu yaralı taĢınabilir.
Her durumda bir ambulansın ön tarafında (sürücü kabini) iki yeĢil kodlu yaralı
taĢınabilir.

Sürücü Kabini
2 yeĢil
2 yeĢil
2 yeĢil

Hasta Kabini
1 kırmızı
1 sarı + 1 yeĢil
2 yeĢil

Tablo 3.8: Bir ambulansla taĢınabilecek yaralı triaj kodları
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Tablo 3.9: Olay yeri triaj alanı kayıt formu

3.5. Acil Servis Triajı
Her hastane acil servisi, büyüklüğü ne olursa olsun acil servis triajı uygulamak
zorundadır. Günümüzde temel acil servis triajı, ileri triaj sistemi ve acil servis afet triajı
olmak üzere 3 çeĢit acil servis triajı uygulanmaktadır.
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Temel acil servis triajı: En sık kullanılan ve en fazla geliĢmiĢ olandır. Temel
acil servis triajı, hemĢire ya da paramedik tarafından yapılabilir. Temel acil
servis triaj sisteminde, aĢağıdaki iĢlemler sonrası triaj gerçekleĢtirilir.

Hasta veya yaralıdan sınırlı bir öykü alınır,

Vital bulguları değerlendirilir,

Fiziksel bulgular alınır,

Kullandığı ilaçlar ve ilaç alerjileri sorulur.



Ġleri triaj sistemi: Temel triaj sisteminde yapılanlara ek olarak bazı tanısal
testler (örneğin; X-ray, kan ve idrar tetkikleri) istenir. Daha sonra hastalar
aciliyetlerine göre uygun bakım alanlarına veya acil servis hekiminin muayenesi
için bekletilir.

Temel ve ileri acil servis triaj sisteminde öncelik, en ağır ve anstabil hastalara verilir,
diğer hastalara sıra ile bakılır.


Acil servis afet triajı: Acil servislerin birim zamanda bakabileceği hasta
kapasitesi bellidir. ODD’da bu sayı kontrol dıĢına çıkar ve acil servise baĢvuran
hasta ve yaralı sayısı artar. Acil servislerin kapasitesi üstünde hasta veya yaralı
sayısı kargaĢa yaĢanmasına neden olur. Bu nedenle acil servise girmeden önce
hastalara triaj uygulanmalıdır. Acil servis afet triajı, hastane afet planına göre
düzenlenir. Afet triajını hekim, hemĢire ya da paramedik yapabilir.

3.5.1. Acil Servis Triaj Alanı
Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılında çıkardığı (16 Ekim 2009 Sayı: 27378 Resmî
Gazete) “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ” hastanelerin acil servislerin de triaj uygulama ve renk kodlamasını zorunlu
hale getirilmiĢtir.
Acil servis triaj alanı, genellikle acil servisin giriĢine kurulur. Tek bir giriĢ ile acile
yönlendirme yapılır. Triaj alanının giriĢe çok yakın olması nedeniyle polis, basın ve halktan
kiĢilerin çalıĢmalara müdahil olmamasına dikkat edilir.

Resim 3.4: Acil servis triaj alanı ve yönlendirme
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Resim 3.5: Acil servis acil bakım uygulama bölümü

Afetlerde birçok hasta, kendisi ya da baĢkalarının yardımıyla acil servise baĢvurur. Bu
nedenle ilk triaj çoğu kez acil serviste yapılır. Olay yerinde ya da ambulansta ilk triajları
yapılmıĢ olanlar, acil triaj alanında tekrar değerlendirilir. Triaj uygularken hastanın kaydı
yapılır. Bu noktadan geçmeden hastaya tıbbi tedavi uygulanmaz. Triaj kurallarına göre hafif
yaralılar, hemen polikliniklere gönderilir.

47

48

Tablo 3.10: Renk kodlaması ve triaj sınıflaması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Triaj sistemini sınıflandırarak uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Olay yerinde gerekli
önlemlerini alınız.

Öneriler
güvenlik

 Kendinizin
ve
yaralıların
güvenlik
önlemleri alındıktan sonra triaja baĢlayınız.

 Yüksek sesle seslenilebileceği gibi megafon
 Kendinizi tanıtarak otoriter bir tavır
yardımı ile de çağrı yapılabilirsiniz.
ve ses tonuyla olay yerindeki  Yürüyebilen
yaralıların
yeĢil
alana
yaralıların
kendinize
doğru
gitmesini isteyiniz.
gelmelerini isteyiniz.
 Bu yaralıları, yeĢil renk kodu ile
iĢaretleyiniz.
 Spontan solunum var ise sayısını
değerlendiriniz.
 Solunum sayısı 10’un altı veya 30’un üstü
ise kırmızı renk kodu ile iĢaretleyerek
kırmızı alana alınız.
 Spontan solunum yoksa baĢ çene pozisyonu
ile havayolunu açarak solunumu yeniden
kontrol ediniz.
 Hasta veya yaralıların solunumunu

Solunum yoksa yetiĢkinde iki kurtarıcı
kontrol ediniz.

soluk; bebek ve çocukta beĢ kurtarıcı
soluk veriniz.
 Spontan solunum baĢlamıĢsa yaralıyı
kırmızı renk kodu ile iĢaretleyiniz.

 Solunum yine yok ise ölü kabul ederek
olduğu gibi bırakınız ve siyah renk kodu ile
iĢaretleyiniz.
 Yaralının solunum sayısı 10–30  Radial nabız alınamıyorsa veya KGD 2
arasında ise radial nabzı ve KGD
saniyenin üzerinde ise kırmızı alana alınız
kontrol ediniz.
ve kırmızı renk kodu ile iĢaretleyiniz.
 Basit komutlarla bilinci kontrol ediniz.
 Yaralının radial nabzı alınıyorsa veya  Cevap veremiyorsa kırmızı alana alınız ve
KGD 2 saniyenin altında ise yaralının
kırmızı renk kodu ile iĢaretleyiniz.
bilincini değerlendiriniz.
 Cevap verebiliyorsa sarı alana alınız ve sarı
renk kodu ile iĢaretleyiniz.

50

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile iĢaretlenmelidir?
“Yaralı 33 yaĢında sağ yanak bölgesinde büyük bir kesi var, solunumu 24, KGD 2
saniyenin altında ve komutlara uyuyor.”
A) Kırmızı renk kodu.
B) YeĢil renk kodu.
C) Beyaz renk kodu.
D) Siyah renk kodu.
E) Sarı renk kodu.

2.

AĢağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile iĢaretlenmelidir?
“Yaralı 18 yaĢında erkek, kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyor, solunum sayısı
20, nabız var ve bilinci açık”
A) Sarı renk kodu.
B) Kırmızı renk kodu.
C) Siyah renk kodu.
D) Beyaz renk kodu.
E) YeĢil renk kodu.

3.

AĢağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile iĢaretlenmelidir?
“Hasta 27 yaĢında, 7 aylık hamile ve doğum eylemi baĢlamıĢ, solunum 25, KGD 2
saniyenin altında ve komutlara uyuyor.”
A) Beyaz renk kodu.
B) Sarı renk kodu.
C) Kırmızı renk kodu.
D) YeĢil renk kodu.
E) Siyah renk kodu.

4.

AĢağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile iĢaretlenmelidir?
“Yaralı 42 yaĢında, göğüs bölgesinde ağrısı var, solunumu 24, KGD 2 saniyenin
üzerinde ve komutlara uyuyor.”
A) Sarı renk kodu.
B) Beyaz renk kodu.
C) YeĢil renk kodu.
D) Kırmızı renk kodu.
E) Siyah renk kodu.
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5.

AĢağıda tanımlanan yaralı, hangi renk kodu ile iĢaretlenmelidir?
“Yaralı 17 yaĢında erkek, sağ alt bacakta kırığı var, solunumu yok, nabız var ve
komutlara uymuyor.”
A) Sarı renk kodu.
B) Beyaz renk kodu.
C) YeĢil renk kodu.
D) Kırmızı renk kodu.
E) Siyah renk kodu.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Olay yeri yönetimi ile ilgili kavram ve tanımları açıkladınız mı?
2. Saha yönetimi algoritmasını incelediniz mi?
3. Olay yeri sağlık hizmet alanlarını sıraladınız mı?
4. Olay yerinde görev alacak acil yardım ekiplerini incelediniz mi?
5. Olay yeri sınıflamasını yaptınız mı?
6. Olay yeri yönetim ilkelerini sıraladınız mı?
7. Olay yeri yöneticisinin görevlerini açıkladınız mı?
8. Olay yeri güvenliğini açıkladınız mı?
9. Olay yeri yönetiminde karĢılaĢılan güçlükleri sıraladınız mı?
10. Triajla ilgili tanım ve kavramları açıkladınız mı?
11. Triajın amaçlarını sıraladınız mı?
12. Triajın temel kurallarını incelediniz mi?
13. Triaj personelinin sorumluluklarını sıraladınız mı?
14. Triaj çeĢitlerini ayırt ettiniz mi?
START yöntemi uygulanacaksa;
1. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?
2. Kendinizi tanıtarak otoriter bir tavır ve ses tonuyla olay yerindeki
yaralıların kendinize doğru gelmelerini istediniz mi?
3. Hasta veya yaralıların solunumunu kontrol ettiniz mi?
4. Yaralının solunum sayısı 10–30 arasında ise radial nabzı ve KGD
kontrol ettiniz mi?
5. Yaralının radial nabzı alınıyorsa veya KGD 2 saniyenin altında ise
yaralının bilincini değerlendirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülünüzü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
D
E
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
A
B
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
C
D
E
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