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Hasta Rehberi 

1. Aşama: Triaj – Kayıt – Muayene İşlemleri  

Acil servisimize ayaktan gelen hasta ilk olarak triaj ve kayıt birimine başvurur. Triaj 

birimi tüm dünyada var olan acile gelen hastanın aciliyet durumuna karar veren birimdir. Acil 

serviste etkin bir hizmet sunumu için triaj alanı acil servisin girişinde kayıt işlemleri ile 

birlikte, hasta bekleme salonuna yakın, hasta mahremiyeti dikkate alınarak 

konuşlandırılmıştır. Triaj işlemi triaj eğitimi almış sağlık personeli tarafından doktor 

gözetiminde triaj renk kodlamalarına uygun olarak en kısa sürede yapılmaktadır. Triaj eğitimi 

almış sağlık personeli hastanın şikayetini ve vital bulgularını (ateş ,nabız, kan basıncı, kan 

şekeri ölçümü ) hasta gözlem formunun triaj alanına kaydedip, öncelik sırasına göre kırmızı, 

sarı, yeşil alana uygun triaj  sonrası hasta kaydı sağlanıp yönlendirmektedir. Triaj işlemleri ile 

eş zamanlı olarak hasta kayıt birimi bilgi işlem personeli; sosyal güvence gözetmeksizin 

hastaların ilk kaydını T.C kimlik numarası ile yapmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmayan ve 

kimliği yanında olmayan hastaların adı, soyadı ve adresleri alınarak HBYS üzerinden hasta 

kayıt işlemi yapılır. Bu sayede gerçekten çok acil olan ve hayati tehlikesi bulunan hastalar 

ayırt edilip öncelikli hizmet alması sağlanır. Hastanın hayati tehlike yaratan ya da yaratacak 

olan bir durumu var ise triaj birimi tarafından hastaya kırmızı kod verilir ve hasta sıra 

beklemeden kırmızı alanda tedavi edilir. 

Şayet hastanın hayati tehlike yaratacak bir durumu yok ve bekleyebilecek bir durumda 

ise ayrıca acil bir hastalık olabilecek bir şikayeti var ise sarı alana yönlendirilir. Sarı alan için 

bekleme süresi 30 ile 60 dakika arasında değişir. Hastanın boğaz ağrısı, nezle, kas ağrısı gibi 

basit şikayetleri var ise bu hastalar yeşil alan hastası olarak değerlendirilir. Yeşil alan hastaları 

acil olmayan ve poliklinikte muayene olması gereken hastalardır. Ancak acilde muayene 

olmak istediklerinde 2 saate kadar bekleyebileceklerini bilmelidirler. Triaj renk kodlamasına 

uygun olarak sarı ve ya yeşil kodlu hasta olarak değerlendirilen hastalarımız bekleme 

salonunda bilgilendirme ekranlarından muayene sırasını beklemektedir. Sırası geldiğinde 

ekranı takip ederek ilgili alandaki muayene odasında işlemi yapılmaktadır. 



Özel araçla gelmesine rağmen yardıma ihtiyacı olan hastalar, hasta yönlendirme 

personeli tarafından karşılanmakta ve gerekli işlemleri yapılmaktadır. Triaj birimi önünde sıra 

bekleyen hastalardan genel durumu kötü olan hastalar yönlendirme elemanı tarafından 

öncelikli olarak triaj alanına alınır. 

112 ambulansı ile ya da kendi imkanlarıyla Acil Tıp Kliniği’ne başvuran kritik 

hastalar triaj ve kayıt işlemine dahil olmadan doğrudan kırmızı muayene alanına alınmaktadır. 

Kırmızı muayene alanında çalışan doktorlar tarafından değerlendirilen hasta kırmızı kodlu 

hasta ise bu alanda tetkik ve tedavisi yapılırken kırmızı kodlu hasta değil ise ilgili alana 

yönlendirilmek üzere kabul işlemi yapılıp triaja yönlendirilir. 

Yukarıda da anlatıldığı üzere triajın amacı hastaların aciliyet durumunu belirlemek ve 

gerçekten hızlıca bakılması gereken hastaya önce bakmaktır. Bizim amacımız asla insanları 

boş yere sırada bekletmek değildir. Acil servisler hayati tehlikesi olan ya da hayati tehlike 

yaşayabilme ihtimali olan hastalar için kurulmuş birimlerdir. Bu nedenle bu hastalar 

önceliklidir ve acil serviste çalışan doktor, hemşire gibi sağlık personelinin çoğu bu hastalar 

için hizmet vermekle görevlidir. Acil servis ekibinin daha az sayıdaki çalışanı sarı ve yeşil 

hastalar için hizmet verir. Bu nedenle yeşil ve sarı alanda belirlenmiş sürelerde hastalarımız 

beklemektedir. Unutulmamalıdır ki kendimiz ya da yakınımız içinde aynı durum söz konusu 

olabilir. Bu nedenle bu konuda anlayış göstereceğinizi ümit ediyoruz. Aşağıdaki tablolarda 

kırmızı, sarı ve yeşil hastalar örnekleri ile anlatılmıştır. 

 



 

 



 

ÖRNEK HASTALAR 

KIRMIZI  

 

DÜZEY 1 

 

KARDİYAK ARREST, NÖBET, ANAFLAKSİ, KOMA, BİLİNÇ KAYBI, MULTİSİSTEM 

TRAVMA, ŞOK, CİDDİ SOLUNUM SIKINTISI, KARDİYAK GÖĞÜS AĞRISI, CİDDİ 

KAFA TRAVMASI, AÇIK GÖĞÜS / KARIN TRAVMASI, NÖROLOJİK BULGULARIN 

EŞLİK ETTİĞİ ZEHİRLENMELER, KONTROLSÜZ KANAMALAR, AÇIK KIRIKLAR, 

MAJOR YANIKLAR, AKUT ASTIM ATAĞI. 

SARI  

 

DÜZEY 2 

İLAÇ ZEHİRLENMELERİ, GÖRME KAYBINA YOL AÇAN GÖZ YARALANMALARI, 

AKTİF KANAMASI OLAN GEBE HASTALAR, ALKOL İNTOKSİKASYONU, İLAÇ 

ALIMI, ÜRİNER RETANSİYON, RENAL KOLİK, LASERASYON, KAPALI KIRIKLAR, 

KARIN AĞRISI, KARDİYAK OLMAYAN GÖĞÜS AĞRISI, VİTAL BULGULARI 

STABİL OLAN KANAMA, CİDDİ AĞRI. 

YEŞİL  

 

DÜZEY 3 

SİSTİT, BOĞAZ AĞRISI, ABSE, MİNÖR YANIKLAR, MİNÖR ISIRIKLAR(insan, hayvan, 

böcek..), MİNÖR TRAVMALAR, VAGİNAL AKINTI, KONSTİPASYON, KULAK 

AĞRISI, RUTİN FİZİK MUAYENE, SÜTUR ALINMASI, MİNÖR YARALANMALAR, 

PANSUMAN, NEZLE-GRİP, SOĞUK ALGINLIĞI, DÖKÜNTÜ, KAŞINMA, HALSİZLİK. 

 

 

RENK 

DÜZEY 

DURUM MUAYENE 

SÜRESİ 

MUAYENE 

YERİ 

KIRMIZI  

 

DÜZEY 1 

 

 

ÇOK ACİL 

 

HEMEN 

MÜDAHALE 

KIRMIZI ALAN 

 

RESÜSİTASYON 

MONİTÖRLÜ GÖZLEM 

SARI  

 

DÜZEY 2 

 

ACİL 

 

30 - 60 DAKİKA 

SARI ALAN 

 

SARI MUAYENE 1 -  GÖZLEM 

SARI MUAYENE 2 -  GÖZLEM 

YEŞİL  

 

DÜZEY 3 

 

AZ ACİL 

 

ACİL 

DEĞİL 

 

1 - 2 SAAT 

YEŞİL ALAN 

 

YEŞİL MUAYENE 1 

YEŞİL MUAYENE 2 

 



2. Aşama: Tedavi ve Gözlem İşlemleri: 

Hastalarımız yeşil alanda muayene olduktan sonra genellikle reçete verilerek ya da 

ilgili poliklinik birimine yönlendirilerek işlemi kapatılıp taburcu edilir. Nadiren bazı tetkikler 

ya da grafiler istenebilir. Şayet tetkik ya da grafi istenmiş ise sonucu ile değerlendirilip gerekli 

işlemler yapılır.   

Sarı alanda muayene olduktan sonra gerekli görülen tetkikler istenir.  Kan tetkiklerin 

alınması ve EKG sarı poliklinik alanında bulunan kan alma ve EKG odalarında yapılır. Hasta 

ayaktan takip edilecek ise bekleme salonunda sonuç takip ekranından sonuçlarını takip etmesi 

istenir. Sonuçları çıktığında doktorunun yanına gidip sonucunu gösterir. Şayet sarı alandaki 

görevli doktorumuz bir tedavi uygulamak isterse ya da hastayı yatırarak takip etmek 

istediğinde sarı gözlem alanına hastayı gönderir. Buradaki görevli sekreter kayıt işlemlerini 

yapar ve hemşireler de tedavisini uygular. 

Kırmızı alana yönlendirilen hastalar ya kırmızı gözlem alanında ya da resüsitasyon ( 

canlandırma ) odasında takip edilir. Gerekli tüm işlem ve tedavileri bu alanlarda görevli 

doktor, hemşire ve sağlık çalışanları tarafından yapılır. Bu alanlara hasta yakınlarının 

girmesi kesinlikle yasaktır. 

3. Konsültasyon İşlemleri: 

Acil doktorları tarafından hastalar değerlendirildikten sonra acil doktoru gerek görürse 

ilgili branşlardan konsültasyon ( hasta için danışma hizmeti ) isteyebilir. İlgili branşın 

doktorunun bilgisayar ekranına ve cep telefonuna konsültasyon isteği iletilir. Konsültan 

doktor hastayı 30 dakika içerisinde acil servise gelerek değerlendirir. Değerlendirme yaptıktan 

sonra varsa önerilerini acil doktoruna sözel ve yazılı olarak bildirir. Ya da hasta ile ilgili ek 

bazı tetkikler isteyebilir. 

4. Yatış, Taburculuk ve Sevk İşlemleri: 

Hastaların muayene, tetkik, konsültasyon ve acil tedavi işlemleri bittikten sonra 3 

sonuç karşımıza çıkar. 

1- Hastalar ilgili poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilebilir. 

2- Hastalar ilgili bölüm servisine ya da yoğun bakıma yatırılır. 

3- Hastalar hastanemizde yer olmaması durumunda ya da bizim hastanemizde 

yapılamayacak bir işlem gerektiren bir durum olduğunda sevk edilir. Sevk 



işlemleri ilgili branş doktorları ya da acil servis doktorları tarafından 112 komuta 

merkezi ile iletişime geçilerek yapılır. 

 


