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SAĞLIK KURULUŞLARINDA KAPI TRİYAJI

Ateşiniz ya da ateş öykünüz var mı?

Öksürüğünüz var mı?

Nefes almakta güçlük ya da solunum sıkıntınız var mı?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birisine verilen yanıt 
EVET ise HASTAYA MASKE TAKILIR ve COVID-19 için 
ayrılmış alana yönlendirilir.

COVID-19 Vaka Algoritmasına uygun şekilde (önlük, tıbbi maske, yüz 
koruyucu ya da gözlük) giyimli bir sağlık personeli tarafından triyaj yapılır.
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Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu?

Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından 
geldi mi?

Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi 
solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?

Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı 
tanısı olan birisi oldu mu?

Yukarıdaki soruların tümüne verilen yanıt HAYIR ise hastaya 
aşağıdaki sorular sorulur.
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Herhangi birisine EVET cevabı verilir ise COVID-19 riski 
olduğu için HASTAYA MASKE TAKILIR ve COVID-19 için 
ayrılmış alana yönlendirilir.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/priority-testing-patients.pdf

COVID-19 ŞÜPHESİ TAŞIYAN HASTALARDA 
TEST İÇİN ÖNCELİKLENDİRMELER 

SEMPTOMLAR: ATEŞ , ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI

Hastaneye yatan tüm hastalarda ideal tedavi seçeneklerini 
sunmak, sağlık hizmetlerine bağlı enfeksiyon riskini azaltmak 
ve sağlık sisteminin bütünlüğünü korumak.1
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Hastane vakalarının hızla arttığı bölgelerde, hastalığın 
topluluğa yayılımını azaltmak ve zaruri çalışanların sağlığını 
koruma için kaynakların yeterli geldiği ölçüde bireylere test 
yapmak.

Semptomları olup, enfeksiyona bağlı en yüksek komplikasyon 
riskine sahip kişilerin hızlı tespit edilmesini ve bu kişilere 
uygun şekilde triyaj yapılmasını sağlamak.

• Uzun süreli bakım gerektiren hastalar, 
• 65 yaş ve üstü hastalar, 
• Altta yatan kronik hastalığı olan hastalar,
• İlk müdahale ekibi çalışanları.

ÖNCELİĞİ OLMAYANLAR

• Herhangi bir belirtisi olmayan bireyler.

• Belirtileri olan kritik altyapı çalışanları,
• Yukarıdaki kriterlerden hiçbirine uymayan semptomlu bireyler
• Sağlık tesisi çalışanları ve ilk müdahale ekipleri,
• COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının yüksek      
   olduğu bölgelerde, hafif semptomları olan bireyler.

• Hastaneye yatırılan hastalar,
• Semptomları olan sağlık çalışanları.

Alt solunum yolu: 
Sputum (eğer alınacaksa): Hastanın ağzı çalkalandıktan sonra 
derin öksürük ile gelen balgam direkt olarak steril kaba* konur.
Alt solunum yollarından trakeal aspirat ya da bronkoskopik 
örnekler tercih edilmelidir. (Bronkoalveolar lavaj, trakeal aspirat: 
2-3 mL’lik örnek için steril kap* kullanılır.)

Alt solunum yollarından örnek alınamadığı durumlarda ya da alt 
solunum yolu semptomları olmayanlarda, nazofarengeal yıkama 
örneği ya da nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü birlikte 
gönderilmelidir. Orofarengeal sürüntü: 

Dile değmeden, posterior 
farenksten sürüntü alınır. 

Solunum yolu 
sürüntüsü Viral 
Transport Besiyeri 
(VTM) içine yerleştirilir.  

Üst solunum yolu:  
Nazofarengeal sürüntü/orofarengeal sürüntü: Gövdesi plastik, 
sentetik fiberden oluşan sürüntü çubukları kullanılmalıdır. Sürüntü 
çubukları, 2-3 ml viral taşıma medyumu içeren steril tüplere konur. 

Nazofarengeal sürüntü: Sürüntü çubuğu, palatal düzleme paralel 
olacak şekilde burun deliğine yerleştirilir. Çubuğun, burun 
deliği-kulak mesafesi kadar ilerlemesi gerekir. Sürüntü çubuğu, 
salgıların emilebilmesi için burada birkaç saniye bekletildikten 
sonra, çevirilerek çıkarılır. 

İkinci numunenin alınması  
Olası vaka tanımına uyan,

Enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden; alınan ilk 
numunenin üst solunum yolu numunesi olması,

Test sonucunun negatif olması 
COVID-19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz!

Solunum Yolu Örneklerinin Alınması

*Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplar
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html

SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLLERİNE UYGUN HALE GETİREREK HAZIRLANMIŞTIR.

Burun sürüntüsü 
alınması

Boğaz sürüntüsü 
alınması

Örneklerin saklanması:  
•  Örnekler, alındıktan sonra 72 saate kadar, 2-8 °C’de muhafaza edilmeli  ve ivedilikle laboratuvara
     ulaştırılmalıdır.
•  Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, 
•  Numune alma işlemi damlacık / aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli, 
•  Numune alan kişiler,

• Tek kullanımlık önlük, N95/FFP2 ya da N99/FFP3 maske, gözlük ya da yüz koruyucu, 
   eldiven kullanmalıdır.
• Eldiven öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.

Solunum yolu numuneleri SARS-CoV-2 
açısından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
(HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı 
ve belirlenmiş illerde hizmet veren 
laboratuvarlarda değerlendirilmektedir.

COVID-19 
olası vaka tanımına 
uyan hastalarda; 

Tanı laboratuvarları listesi:
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Duyuru
Ülkemiz sağlık tesislerinde görev yapan tüm hekimlerin, COVID-19 tedavisi 
gören yatan hasta ilaç istemlerini ve ayaktan hasta reçetelerini e- Nabız 
REÇETEM (recetem.enabiz.gov.tr) sistemi üzerinden giriş yapmaları 
gerekmektedir.
Sistem kullanımı hakkında bilgi http://recetem.titck.gov.tr/ bağlantı 
adresinde yer almakta olup ayrıca sistemle ilgili soru ve sorunlar için TİTCK 
İletişim Merkezi (444 46 80) hizmet vermektedir.
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Johns Hopkins University online tracker
 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index-
.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Dünya çapında toplam COVİD-19 vaka sayısının 
2.404.071’e ulaştığı bildirilmiştir.

ABD: 759.569
İspanya: 198.674
İtalya: 178.972
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“Bütün kahramanlar pelerin giymez.”
Varşova, Polonya

#EVDEKAL
İletişim ve geri bildirimleriniz için: eip.bulten@eczacibasi.com.tr

Bu bülten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır.


