TRİYAJ

Koruyucu ekipman (Önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu veya gözlük) giyimli sağlık personeli

EYÜPSULTAN
DEVLET HASTANESİ

AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR İÇİN COVİD-19 KAPI
TRİAJI ve HSYS HASTA İZLEM KAYIT FORMU

Hasta Adı Soyadı: ……………………………………………………Yaş:…………………
Ateş veya ateş öyküsü □Hayır□Evet___0C
gündür
Öksürük
□Hayır□Evet___
Semptom var mı?□Evet □Hayır –Tarama amaçlıNefes Darlığı
□Hayır□Evet
Boğaz Ağrısı
□ Hayır
□ Evet
Gebe mi?
□ Hayır □Evet
Baş Ağrısı
□ Hayır
□ Evet
Sağlık Personeli mi?□ Hayır □ Evet Ünvanı………….
Kas Ağrısı
□ Hayır □ Evet
Sigara Kullanım Durumu
□ Hiç Kullanmamış
□Her gün düzenli içiyor
Tat- Koku Alma Kaybı□ Hayır
□ Evet
□
Arar
Ara
içiyor
□ Eski kullanıcı/bıraktı
İshal
□ Hayır □ Evet
Bir belirti varlığında hastalara maske takarak COVİD 19 alanına yönlendiriniz.
Ağır solunum sıkıntısı olan hastalarıSarı alan İzolasyon odasına/CPR/Yoğun Bakım odasına yönlendiriniz.

Bir belirti yoksa ilave olarak
Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu?
□ Evet □ Hayır
Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?
□ Evet □ Hayır
Son 14 gün içerisinde ev yakınlarınızdan herhangi birisi solunum
□ Evet □ Hayır
yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı ?
Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVİD-19 hastalığı tanısı alan
□ Evet □ Hayır
birisi oldu mu?
Sorularınbirine yanıt EVETiseCOVİD-19 riski olduğu için hastalara maske takarak COVİD 19 alanına yönlendiriniz.

Temaslı
mı?□Evet

□

Hayır
Triaj Sorumlusu
Adı Soyadı
……………………………
……………………………

Soruların hepsine yanıt HAYIR ise COVİD-19 açısından düşük riskli olarak kabul edilirve şikayeti yönünde değerlendirilmek üzere ilgili bölüme yönlendiriniz.

Değerlendirme; Anamnez alıp, muayenesini yapınız-kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, vücut sıcaklığı ve oksijen saturasyonu…..□ COVİD-19 Olası Vaka tanımına uymuyor
→HBYS/SarusSistemine U07.3 COVİD-19 kodunu girmeyiniz, şikayeti ve muayenesi doğrultusunda ilgili kodu girerek gerekli işlemi yapınız.
→HBYS/Sarus Sistemi -tetkik İstem- PCR test istemi yapmayınız, numune aldırmayınız, HSYS/Halk Sağlığı Yönetim Sistemine bilgi girmeyiniz.

→ HBYS/SarusSistemine U07.3 COVİD-19 kodunu girmeyiniz, HBYS/Sarus Sistemi -tetkik İstem- modülünden PCR test istemi yapınız. HSYS (Halk Sağlığı Yönetim
Sistemi kaydı için gerekli bilgileri giriniz. PCR için numune alınız

□COVİD-19 Olası Vaka tanımına uyuyor.(Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı Rehberi)
→HBYS/SarusSistemine ön tanı U06.0 (COVİD -19 Doğrulanmamış) ve/veya kesin tanı (U07.3 COVİD-19) kodunu giriniz. Varsa başka hastalık kodunu da giriniz.
→HBYS/SarusSisteminden Kan tetkikleri (Tam kan sayımı, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, AST, ALT, total bilirubin, LDH, CPK, D-dimer, ferritin, troponin, C-reaktif

Hekim tarafından doldurulacaktır.

COVİD 19 ALANI / HSYS KAYIT BİLGİSİ

□Semptom yok/Tarama amaçlı

protein…) Görüntüleme tetkikleri (Akciğer grafisi ve tanımlanmış durumlarda Toraks BT) isteyiniz.
→Muayene ve tetkiklerin (kan, görüntüleme) sonuçlarına göre COVİD-19 VAKA DEĞERLENDİRME -Komplike olmamış hasta, Hafif-orta seyirli pnömonili hasta,
Ağır pnömonili hasta - yaparak (COVİD 19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi) hastanın evde izlem veya hastanede yatış gerekliliğine karar veriniz.
→Evde izlem önerilen hastaya sekreter tarafından verilmesi için HBYS/Sarus Sistemi -İlaç Ekle modülünden ilaç (hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir…. ) istemi
yapınız. Gerekirse e reçete ile ilave ilaç ta yazınız.
→HBYS/Sarus Sistemi -tetkik İstem- modülünden PCR test istemi yapınız.
→COVİD-19 Olası Vaka tanımına uyan hastalarda sekreterlerin HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) doğru veri girebilmesi için “Ayaktan başvuran hastalar için COVİD19 kapı triajı ve HSYS hasta izlem kayıt formu” nun ikinci bölümündeki COVİD-19 Olası Vaka tanımına uyuyor kutucuğunu ve istenen diğer bilgileri işaretleyiniz.
→Hastayı sekretere yönlendiriniz.
→Hasta ile ilgili diğer kayıtları HBYS/Sarus Sistemi ve Acil Hasta Formuna yazınız.

Durum (Genel Durumu)□ İyi □ Orta □ Kötü □ Bulgu yok
Ek Hastalıklar ve Durum (Kronik rahatsızlıklar
□ Hipertansiyon □ Diyabet
□ Kronik Böbrek Yetmezliği
□ KOAH
□ Kanser
□İmmün Yetmezlik □İskemik Kalp Hastalığı □ İleri Yaş Hastalıkları □Obezite
Yoğun Bakımda mı? □Evet □ HayırEntübasyon var mı? □Evet □ Hayır
Klinik Bulgu (Ateş, Öksürük, Ağrı, Solunum Sıkıntısı, Diğer)□Evet
□ Hayır
BT Çekilmiş mi □ Hayır□Evet BT Sonucu
□ Normal
□ COVID 19 ile Uyumlu
□ Bakteriyel Enf. ile Uyumlu
□ViralPnömoni ile Uyumlu □MixEnf. ile Uyumlu (Covid 19 dışı) □Enf. Dışı BT Bulgusu
□ Sonuç Bekleniyor

Uygulanan Tedavi-Verilen İlaç-COVID-19 Erişkin Tedavi Algoritması doğrultusunda-

SARUS ilaç Ekle bölümünden giriş yapınız

□ Hidroksiklorokin□Favipiravir / Avigan □ Oseltamivir 75 gr □Yüksek Doz C Vitamini □ Kaletra□ Azitromisin
Hasta Takip Durumu□ Hastanede/Yatan
□ Evde İzolasyon/Ayaktan
DoktorAdı Soyadı

İzlem Notu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
…………………

Hekimin yukarıda ki önerdiği □ 5 günlük ilacı□ Olası veya KesinCovid 19 vakalarının Evde Bakımı Bilgilendirme Formunu aldım
Sonuç negatif çıkana kadar evde izole olmam gerektiği (pozitif çıkma durumunda 10 gün) aksi takdirde 3183 TL idari para cezası veya izolasyon yurdunda
mecburi karantina uygulanabileceği, genel durumunu izlemem ve bulgularımda kötüleşme olması durumunda tekrar hastaneye maske takarak gelmem
gerektiği hakkında bilgilendirildim.

Hasta ve/veya yakını
Adı soyadı/İmza
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EYÜPSULTAN
DEVLET HASTANESİ

AYAKTAN BAŞVURAN HASTALAR İÇİN COVİD-19 KAPI
TRİAJI ve HSYS HASTA İZLEM KAYIT FORMU

COVİD-19 VAKA TANIMICOVİD 19 Rehberi Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı
Olası Vaka
A:
»Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve
bulgularından en az biri VE
»Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE
»Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli
bölgede bulunma öyküsü

VEYA
B:
»Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve
bulgularından en az biri VE
»Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA
C:
»Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE
»Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE
»Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

*SARI (Severe AcuteRespiratoryInfections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları)son 14 gün içinde gelişen akut
solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer
görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği

VEYA
D:
» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve
bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması.

3.2. Kesin Vaka
»Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular.

COVİD-19 VAKADEĞERLENDİRMECOVİD 19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi
Komplike olmamış hasta
a.Ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi bulguları olup solunum
sıkıntısı olmayan (dakika solunum sayısı <24, SpO2> %93 oda havasında)
VE
b. Akciğer filmi ve/veya akciğer tomografisi normal olan hastalar
Hafif-orta seyirli pnömonili hasta
a.Ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi bulguları olup, solunum
sayısı < 30/dakika olan, oda havasında SpO2 düzeyi > %90 üzerinde olan,
VE
b. Akciğer grafisinde veya tomografisinde hafif-orta pnömoni bulgusu olan
hastalar
Ağır pnömonili hasta
a. Ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi bulguları olup, takipnesi
(.30/dakika) mevcut, oda havasında SpO2 düzeyi . %90 altında olan
VE
b. Akciğer grafisinde veya tomografisinde bilateral yaygın pnömoni bulgusu
saptanan hastalar
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Evde İzlem

Evde İzlem
veya
Yatış

NOT: Ayaktan izlem kararı verilirken (evde
veya ilgili izolasyon alanlarında) hastanın
klinik tablosu ile birlikte destek tedavisi
gereksinimi, hastanın kendini evde izole edip
edemeyeceği, hastanın ve yakınlarının
işbirliğine uyup uyamayacağı gibi faktörler
de göz önünde bulundurulmalı ve bu
hastaların hastanede izlenmesi gerekebileceği
unutulmamalıdır.

Yatış
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