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Görev Adı: Triaj Memuru 

Üst Amirler: Sağlık ve Bakım Hizmetler Müdürü  

Görev Devri: Görevlendirilen personel. 

Görev Amacı: Acil Servise başvuran hastaların ilk başvuru yaptıkları “Triaj” alanında ilk değerlendirilmesini 

yapar, hayati bulgularını değerlendirir, ilk tanılamasını yapar ve acil servis içinde alınacağı yeri ve hastayı 

değerlendirerek, hekime bilgi vermek. 
Bağlı Birimler: Acil servis, Poliklinikler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 İşlemlerini daha önceden belirlenen Acil Servis İşleyiş kurallarına ve talimatlarına göre yapar. 

 Acil Servise başvuran tüm hastaların ilk başvuru yaptıkları “Triaj” alanında ilk değerlendirilmesini yapar, 

hayati bulgularını değerlendirir, ilk tanılamasını yapar ve acil servis içinde alınacağı yeri ve hastayı 

değerlendirecek olan hekimi belirler. 

 Dışarıdan ambulansla ve kendi başına gelen, katlarda ve poliklinikten yönlendirilen hastanın geleceğine dair 

haber iletildiğinde uygun triajın yapılması için hastanın durumuna ait bilgileri (cinsiyet, yaş, tanısı, doktoru, 

riskleri) edinilir. 

 Acile başvurmuş olan tüm hastaların öncelik sırasına göre acil servis içinde muayene edilmesini sağlar. Acil 

servise başvuran hastayı teslim alarak, triajına göre ilgili alana götürür, ilk işlemler için servis hemşiresine 

teslim eder. 

 Ambulans veya diğer araçlar ile acil servise getirilen hastaları, acil servis önünde karşılar; hastaları araçtan 

alır ve acil servis içine uygun bir şekilde taşır. 

 Acil Servise başvuran hastaları karşılar, sorun hakkında yeterli bilgi toplar ve fiziksel değerlendirmesini 

yapar. Acil servise kabul edilen hastaların hasta bilgilerinin (acile başvuru sebebi, vital bulgular, özgeçmiş, 

kullandığı ilaçlar, alerji durumu vs.) eksiksiz olarak saatiyle birlikte kayıtlarını tutar, önceliğini belirler, renk 

skalasını işaretler ve paraf ederek imzalar. 

 Acil servis doktorunu hastanın durumu ile ilgili bilgilendirir. 

 Her hasta için gerekli cihaz ve malzeme hazırlığının yapılması için ekibe bilgi verir. 

 Acil servis içerisinde hastanın alınacağı yeri belirler ve cihazların çalıştırılıp hazır hale getirilmesi için ekibini 

yönlendirir. 

  Acil servisteki hasta ve yakınları ile iletişim kurar ve gereken konularda onları bilgilendirir.Triaj alanındaki 

hasta yakınlarını bekleme salonuna geçmeleri için hekim,hemşire ve güvenlik görevlileri ile işbirliği yapar. 

 Acil serviste kendi görevleri ile ilgili olan formları ve raporları eksiksiz bir şekilde tamamlar,kontrol ve 

takiplerini yapar.Görevi için kullandığı basılı matbuatı takip eder,azalan evrak ve malzemeyi zamanında 

bildirir. 

 Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar,çalıştığı yerin tertip ve düzenini sağlar,kullandığı 

malzemeleri temin eder,korur ve işlerini zamanında tamamlar. 

 Hastalara karşı ilgili ve güler yüzlü,hasta mahremiyetine uygun hizmet verir,gerekli bilgilendirmeleri 

yapar,uygun bir iletişim kurarak yardım eder,talep eden hastanın laboratuvar,röntgen gibi tetkiklerinde 

yardımcı olur. 

 Görevi ile ilgili ve planlanan tüm hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Hastane Afet Planının parçası olarak önceden belirtilen görevleri yerine getirir.  

 Görev yerini izinsiz olarak ve nöbetini diğer nöbetçi arkadaşına devretmeden terk etmez.  

 Hastane yönetimi tarafından tahsis edilmiş kimliğini takar,kıyafet yönetmeliğine uyar.Bağlı olduğu amire, 

çalışmaları ile ilgili rapor verir ve kendisine verilen konusu ile ilgili diğer görevleri de yapar.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. 

  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının 

tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 
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 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu 

hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme 

yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 

tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, 

adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve 

düşünce mahremiyetine saygı gösterir. 

  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 

  Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel 

değerleri dikkate alarak yürütür. 

 Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi 

sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, 

her hangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından 

kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak  tutarlar. 
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