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ACİL SERVİS NEDİR ?

▪Acil servis, insanların yaşamını tehdit eden veya kısa zaman 
içinde müdahale edilemezse tamiri mümkün olmayan ve/veya 
zor olan problemlere yol açan durumların tetkik ve tedavi 
edilmesini amaçlamaktadır



ACİL SERVİS NEDİR ?

▪Ancak gerçekten acil olan hastaların triaj ile tespiti her zaman 
mümkün olmadığı gibi aciliyetin kişisel olarak algılanmasının 
farklı olması nedeniyle acil servislerde çoğunlukla aşırı yoğunluk 
gözlenmektedir

▪Bunun yanında acil servisin kötüye kullanımı da herkes 
tarafından bilinen bir gerçektir



PROJE AMACIMIZ...

✓Çalışmamızda, 
hastaların ve 
onları tedavi 

eden 
hekimlerin ✓değerlendirmeyi 

amaçladık

✓ aciliyete ve 
acil servis 

kullanımına 
bakış açısını

ARAŞTIRMAK...



Başvuru sayısının nüfusa oranı

Ülkemizde nüfusa 
göre acile başvuru 
oranının gelişmiş 
ülkelerden 3 katından 
fazla





Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmış olan 

ve acil durum olarak değerlendirilen haller:

1 ) Suda boğulma

2 ) Trafik kazası

3 ) Terör, sabotaj, kurşunlama, bıçaklama, kavga, v.b.

4 ) Tecavüz

5 ) Yüksekten düşme

6 ) Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları

7 ) Elektrik çarpması

8 ) Donma, soğuk çarpması

9 ) Isı çarpması

10 ) Ciddi yanıklar

11 ) Ciddi göz yaralanmaları

12 ) Zehirlenmeler

13 ) Anafilaktik şok

14 ) Omurga ve alt – üst ekstremite kırıkları

15 ) Kalp krizi, hipertansiyon krizleri

16 ) Akut solunum problemleri

17 ) Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur

18 ) Ani felçler

19 ) Ciddi genel durum bozukluğu

20 ) Yüksek ateş (39.5 °C ve üzeri)

21 ) Diabetik ve üremik koma

22 ) Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı

23 ) Akut batın

24 ) Akut masif kanamalar

25 ) Menenjit, (beyni saran zarların iltihabıdır)

26 ) Renal kolik
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Acil Servis Triaj Sistemi:

▪ Acil servise başvuru esnasında hastaların bakım 
önceliklerini hızlıca belirlemek ve hastaları bu 
önceliklere göre sıralamak, yani doğru zamanda ve 
doğru yerde doğru hastanın doğru kaynağa 
yönlendirilmesi amacıyla kullanılan bir süreçtir.



Triajın Amacı :

▪ Yaşamı korumak,

▪ İleride olabilecek hayat kayıplarını ve ileri yaralanmaları önlemek, 

▪ Kısıtlı kaynakları korumak, 

▪ Hastanelere yapılan gereksiz başvuruları önlemek, 

▪ Kritik olmayan hastanın bakımını kolaylaştırmak, 

▪ Personel etkinliğini sağlamak, sistemin getirdiği düzenle ve işleyiş hızı ile
hastaların korkularını hafifletmek, 

▪ Hasta akışını ve birim trafiğini rahatlatmak ve doktor görünceye kadar
beklenecek en uygun zamanı bulmaktır.



Triaj koduna göre acil servise
başvuranların oranı:

Başvuran kişilerin yaş gruplarına 
göre dağılımı:



BİZ NELER YAPTIK ?



Çalışmamızda hastalara ve acil 
serviste çalışan hekimlere  yönelik 
yüz yüze görüşme yöntemi ile anket 
düzenledik



Bulgularımız



Hastalara acil servis 

kullanımı ve triaj 

kavramının bilinmesi ile 

ilgili anket çalışması 

yaptık. 





























Acil serviste çalışan 
doktorlara , acil servis 
yoğunluğu ve iş 
yükünün ne kadarının 
gerçekten acil 
vakalardan oluştuğunu 
sorduğumuz anket 
çalışması yaptık.















Sonuçlar

▪Hastaların büyük kısmı kendi durumlarının acil olduğunu düşünse de 
bunlardan çok azında ileri tetkik ve tedaviye gerek duyuluyor

▪Hastanenin spesifik polikliniklerinin yoğun olması ve hastanın iş 
yoğunluğu da acil servisi tercih etmenin önemli bir nedeni 

▪ Ankete katılanların büyük kısmı kendilerini veya bir yakınlarını acile 
getirdikleri halde yaklaşık 5’te 1’i triaj sisteminden habersiz



Sonuçlar

▪Acil serviste çalışan hekimler olması gerekenin 
üstünde hasta bakıyor

▪Triaj uygulamasının etkili olduğunu düşünseler de 
gerçekte acil olmayan hastaların günlük çalışma 
saatinin büyük kısmını kapsadığını düşünüyorlar



Gerçek acil hastaların tedavilerinin aksamaması için 
ülkemizde yaşayan insanların acil servisin gereksiz 
kullanımı konusunda bilinçlendirilme çalışmalarına ağırlık 
verilmesine ve yeşil alan muayenelerine küçük ama etkili 
yaptırımlara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz
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