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PANDEMİ VE TRİAJ SİSTEMİ 

 

Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu(1) 

 

Pandemiler bir kıtaya hatta tüm dünyaya yayılan ve etkisini gösteren 

salgın hastalıklardır. Pandemiler, hastalık etmeninin insanlar arasında 

kolayca ve sürekli bir biçimde yayılmasıyla, toplumda daha önce 

görülmemiş olan tehlikeli bir hastalığa sebep olur.  Böyle durumlarda 

toplum menfaatini öne alan tedbirler ve uygulamalar arasında triaj türleri 

de uygulanmaktadır. 

 

Triaj, acil hizmet bekleyen hastaya erken müdahale için geliştirilmiş 

bilimsel bir sistemdir. Muayene sırası ve muayene sonrası tetkikler, 

yatarak tedaviler, tıbbı ve cerrahi müdahaleler bakımından öncelik 

sırasının belirlenmesi olarak triajın türleri vardır. Triaj sistemi ile bir 

anlamda kimin acil müdahaleye gereksinim duyduğuna, yani kimin 

bekleyip kimin beklemeyeceğine karar verilir. Yanlış verilen karar, örneğin 

aciliyeti olmayan hastaların acil, aciliyeti olan hastaların acil olmayan 

olarak belirlenmesi, acil sağlık hizmetlerinin kaynaklarının yanlış 

kullanılmasına sebep olabilecektir. Bunun yanında hasta hayatını da riske 

atacağı için hastaların triaj kategorisinin doğru tespit edilmesi önemlidir. 

Triaj konusu pandemi gibi çok sayıda hastanın sağlık hizmetine ihtiyaç 

duyduğu bir dönemde daha da önem kazanmaktadır.  

 

Mevzuatımızda acil servislerde triaj uygulaması zorunludur. Bunun dışında 

da triaj uygulanmasını gerektiren ve zorunlu kılan durumlardan birisi de 

yukarıda da vurgulandığı üzere pandemidir. Ülkemizde, pandemi 

öncesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından acil servisteki hastaların öncelik 

sırasının belirlenmesi amacıyla 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi 
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Gazete’de yayınlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 8. Maddesinde belirtilen 

renk kodlaması ve triaj uygulaması ile çok acil hastalar kırmızı, orta 

acillikteki hastalar sarı, acil olmayan hastalar ise yeşil olarak 

kodlanmaktadır. 

 
Çin’de başlayan ve pandemi olarak ilan edilen Covid-19’a ilişkin olarak 
Dünya Sağlık Örgütü 2020 Nisan güncellemesinde yer alan, 
 

“Bildirilen başlıca klinik zorluk, hastalığın şiddetidir. Mekanik ventilasyon 

gerektiren kritik hastalarda son zamanlarda görülen artış bazı sağlık 

sistemlerini zorlamıştır ve biyomedikal malzemeleri ve personeli 

tüketmiştir. Bu durum sağlık sistemlerinin, vakalarda bu tarz 

dalgalanmalara hazır hale gelmesini daha iyi destekleme ihtiyacını 

vurgulamıştır. Bu nedenle, lojistik meslektaşlarımız ve ortaklarımızın 

yanındaki ekip, ülkelere ani karar verme konusunda rehberlik etmeyi 

amaçlayan bir Klinik Operasyon Kavramı ve oksijen ve biyomedikal 

ekipmanların kullanılabilirliğini hızlandırmak için araçlar geliştirmektedir”.  

belirlemesi triajın gereğini ve bu pandemideki önemini ortaya 

koymaktadır.  

• Güncellenmiş “COVID-19 Klinik Yönetim Kılavuzu”: Bu 

kılavuz, hafif ve şiddetli hastalığı olan vakaların, küçük 

çocukların, hamile ve doğum sonrası kadınların bakımı ve 

emzirmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi içerecektir.   

• “DSÖ Klinik Bakım Eğitim materyalleri”ne openwho.org 'dan 

ulaşım sağlanabilmektedir. Materyaller, pre-triyaj/triyaj, 

tanı/testten klinik bakım yaklaşımı ve akciğer koruyucu 

ventilasyonu gibi kritik bakım müdahalelerini kapsamaktadır. 

• “Global COVID-19 Klinik Veri Platformu”, klinik doğal öykü ve 

ciddiyeti anlamak için, hastaneye yatırılan vakalardan alınan 

temel klinik verileri toplamaya devam etmektedir. 
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(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance/early-investigations ) 

Dünya Sağlık Örgütü bu konuda rehberler yayımlamaya devam 

etmektedir. 

Türkiye’deki pandemi süreci uygulamasına bakacak olursak, Sağlık 

Bakanlığı’nın 14 Nisan 2020 tarihli Covid-19 Rehberinde; 

“112 komuta kontrol merkezlerinin triyaj soruları şöyle tespit 

edilmiştir:  

1. Öksürüğünüz var mı? 

2. Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı? 

3. Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı? 

4. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu 

hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı? 

5. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan 

birisi 

oldu mu? 

Bu soruların hepsi sorulur ve en az 2 sorunun cevabı evet ise “olası 

COVID-19” olarak değerlendirilir”.   

  

Aynı rehberde; belirlenen COVID-19 polikliniğine maske takılı olarak, 

triyaj/yönlendirme alanından gelen hastaların COVID-19 olgu tanımı 

açısından değerlendirmesinin yapılacağı yer almaktadır. Pandemi 

hastanelerinde triaj çadırı uygulaması hayata geçirilmiştir. Hastanede triaj 

yine aynı rehberde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:  

 
“14.1. Triyaj 

»» Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan çocuk ve ailesine cerrahi maske 

takılarak özel bir triyaj alanına transfer edilirler. 

»» Triyajda görevli doktor ve hemşireler uygun kişisel koruyucu ekipman 

(önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, eldiven) giyerek hastanın 

bulunduğu alana girer. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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»» Vital bulgularına bakılır (kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, 

vücut sıcaklığı ve şartlar uygun ise oksijen satürasyonu kontrol edilir) 

»» Genel durumu stabil olmayan hastanın solunum desteği, dolaşım 

desteği sağlanarak ilgili servise hızla yatışı yapılır. 

»» Hastanın anamnezi alınır. 

»» Muayenesi yapılır”.   

 

Eldeki kaynaklar sınırlıdır, o nedenle sınırlı kaynaklar en uygun ve verimli 

şekilde nasıl kullanılabilir? Triajın amacı bunu sağlamaktır.  Triaj ilk olarak 

savaş alanlarında ölmek üzere olan askerlerin, daha az ciddi seviyedeki 

yaralı askerlerden ayrılması ve hizmetin kurtarılabilecek olana verilmesi 

amacıyla kullanıldığı için sözcük daha çok bu anlamıyla tanınmaktadır. 

Nitekim Covid-19 pandemi sürecinde bir kısım ülkelerde yetersiz kalan 

sağlık sistemi sebebiyle savaş triajının uygulanması gündeme gelmiştir. 

Oysa, günümüzde ve pandemi sürecinde triaj, hastaları aciliyet 

seviyelerine göre sıralamak anlamına gelmektedir. 

 

Olağan zamanlara göre daha yoğun hastanın bulunduğu olağanüstü bir 

durum olan pandemi sürecinde ideal bir triaj sisteminin acil bakıma ihtiyaç 

duyan hastaların hızlı bir biçimde gruplanmasına, kategorilere ayrılmasına 

ve erken dönemde teşhis edilmesine yönelik olmasını gerektirir. Bunun için 

bilimsel esaslarla belirlenen triaj ölçeğinin kolayca uygulanması, her bir 

triaj seviyesinin tanımının açık ve net olmasıyla mümkün olabilir.  

 

Covid-19 Pandemisinin sürdüğü günümüzde değişen ve gelişen duruma 

göre yukarıda belirttiğimiz Türkiye uygulamaları da değişebilir. Bu sebeple 

konunun bugün için bitmiş ve tanımlı tek doğrusu bulunmamaktadır. Bu 

aşamada yaşanan süreçten edinilen deneyimle sürecin dinamik bir şekilde 

yönetilmesi gerektiği açıktır. Triajdan beklenen fayda hasta ya da 

hastalıktan bağımsız olması yanında , acil servisin kapasitesinden de 

etkilenmemelidir. İdeal triaj sistemi güvenilir, geçerli, anlamlı ve 
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kullanışlı olmalıdır. Ayrıca tüm yaş gruplarında ve toplumun tüm 

her kesiminde kullanılabilmelidir. Çünkü hastanın temel haklarından 

birisi adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik 

edilmesine yönelik faaliyetlerden ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil 

olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma 

hakkıdır. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık 

hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun 

hizmet verme yükümlülüklerini de içerir. Bu sebeple bilimsel esaslar 

ışığında belirlenmiş ve düzenlenmiş triaj esaslarına uyulmaması ya da 

bunlara uygun olmayan triaj uygulamaları hastalarda zarara sebep 

olduğunda, bu tür zararlar ve ihlaller ulusal ve uluslararası yasal 

düzenlemelerde yer alan yaşam hakkı yönünden değerlendirilmesi gereken 

hukuksal sorunlardır. Bu durumların olayın kendi özel koşullarında 

değerlendirilmesi gerekir ve hem -devlet ya da özel- sağlık hizmeti 

sunucusu hem de sağlık mesleği mensubu yönünden sonuçları olacağı 

açıktır. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


