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Triyaj kartının Önlü-Arkalı Genel Görünümü



Triyaj Kartının Ön Yüzü
Bu bölümde hastanın vital bulguları Normal (N) yada 
Normal Değil (ND) şeklinde işaretlenecekir.

Bu bölümde hastanın cinsiyeti, yaşı ve triyajın yapıldığı 
saat yazılacaktır.

Bu bölümde hastanın adı, soyadı/ adı soyadı 
bilinmiyorsa eşkali yazılacaktır

Bu bölümde hastaya uygun triyaj kodu belirgin şekilde 
işaretlenecektir.

İkincil Triyaj da eğer hastanın triyaj kodu değişti ise 
buraya işaretlenecektir

Bu parça ilk götürülen hastanede (ilk kabulünü yapıp 
tedavi eden hastanede / hastanın tedavisini yapamayıp 
başka hastaneye sevk eden hastane) kalacaktır. Burada 
hastane adı getiren ekip numarası ve hastanın sevk 
saati mutlaka yer almalıdır. 

Bu parça hastayı ikinci kez nakleden ekipte kalacak  
parçadır. Ambulans nakil formuna eklenecektir. Burada 
ambulans takıp numarası, ekip numarası, ekibin 
kurumu ve nakil saati mutlaka yer almalıdır. 

Bu parça hastayı ilk nakleden ekipte kalacak parçadır. 
Ambulans nakil formuna eklenecektir. Burada 
ambulans plakası veya nakleden ambulans dışı araç 
plakası, nakil  tarih ve saati mutlaka yer almalıdır. 

Bu delik kartın ip yada cırtlı kablo bağıyla hastaya  
bağlanması / takılması içindir. 

Burada kırmızı noktalı yerde ilin plaka numarası ve 
devamında 7 basamaklı seri numarası yer almaktadır. 
Numaranın altında yer alan barkod kartı kullanacak 
kurum ve ilin plaka numarası ile başlayan seri 
numarasını içermektedir. Ayrıca bu seri numarası ve 
barkod kartın her parçasında yer almaktadır. 

Buraya Triyajın yapıldığı tarih yazılacaktır.

Bu turkuaz parça triyajı yapan görevli tarafından 
koparılarak olay sonrasında adı soyadını yazıp 
Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimine teslim edecektir.
Bu bölümde hastayı taşıyan ilk ve ikinci ekip 
numaraları veya ambulans getirmediyse getiren aracın  
plakası yazılacaktır.
Bu grafiklerde hastanın pupillerinin durumu 
işaretlenecek (dilate, izokorik, anizokorik, miyotik
gibi). Ayrıca hastanın yaralanma durumu yada 
fraktürü yer olarak uygun şekilde işaretlenecektir.

Bu bölümde hastanın hangi yolla nakledildiği / 
nakledileceği işaretlenecektir.

Bu Turuncu şerit hastanın kontamine olup olmadığını 
uzaktan anlaşılması için konmuştur. Hasta Kontamine
değil ise kopartılıp atılacaktır. Hasta kontamine ise 
arındırıldıktan sonra bu parça koparılarak hastanın 
eşyalarının konduğu poşete konulacaktır.



Triyaj Kartının Arka Yüzü

Bu Turuncu şerit hastanın kontamine olup olmadığını 
uzaktan anlaşılması için konmuştur. Hasta Kontamine
değil ise kopartılıp atılacaktır. Hasta kontamine ise 
arındırıldıktan sonra bu parça koparılarak hastanın 
eşyalarının konduğu poşete konulacaktır.

Bu bölüm hastanın tedavisini üstlenen hastanede 
kalacaktır. Hastane tarafından İl Sağlık Müdürlüğü 
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine gönderilmelidir.

Bu turkuaz parça triyajı yapan görevli tarafından 
koparılarak olay sonrasında adı soyadını yazıp 
Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimine teslim edecektir.

Bu bölüm hastanın tedavisini yapamayıp başka
hastaneye sevk eden hastanede/ ilk kabulünü yapıp
tedavi eden hastanede kalacaktır. Uygun şekilde
istenen bilgiler yazılmalıdır.

Bu bölüm hastayı ilk nakleden ekipte kalacak 
bölümdür. Ambulans nakil formuna eklenecektir. 
Uygun şekilde istenen bilgiler yazılmalıdır.

Bu bölümde hastane öncesi hastaya yapılan
uygulamalar, uygulandığı saatlerde belirtilerek
yazılacaktır.

Bu bölümde hastaya hastane öncesi yapılan tedaviler, 
tedavinin yapıldığı saatlerde belirtilerek yazılacaktır.

Bu bölümde hastanın kontamine olup olmadığı,
kontamine ise KBRN triyaj kodu ve kontaminasyon
türü (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik/Nükleer)
işaretlenecektir.
Ayrıca burada tespit edilen KBRN belirtileri de
işaretlenecektir. Seçeneklerde olmayan belirti varsa
alttaki noktalı yere yazılacaktır.

Bu bölüm hastayı ikinci kez nakleden ekipte kalacak 
bölümdür. Ambulans nakil formuna eklenecektir. 

Uygun şekilde istenen bilgiler yazılmalıdır.

Bu kutucuklara hasta teslim edildiği andaki triyaj kodu 
işaretlenecektir
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