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Hazırlayan 

 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 2018 



Hastane Acil Kodları tüm dünyada çeşitli acil 

durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için 

kullanılır. 

Acil Kodlar, acil uzman müdahalesi gerektiren 

olaylarda uzmanların hızlı müdahalelerine imkân 

veren genel uyarı durumlarıdır. 

Acil kod durumlarının ana amacı; olay anında en 

kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir 

kurum anlayışı sağlamaktır. 

Kod durumları olarak genellikle renk isimleri 

kullanılır. 



BEYAZ KOD 1111 

MAVİ KOD 2222 

PEMBE KOD 3333 

KIRMIZI KOD 4444 
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BEYAZ KOD 1111 

AMAÇ: Mesai saatleri içinde veya dışında, 

hastane içerisinde veya bahçesinde meydana 

Gelmesi muhtemel ya da meydana gelen fiziksel 

ve psikolojik şiddet olaylarının ihbarı ve 

Müdahale Uygulaması… 



ŞİDDET 
 
 

• Sözel Şiddet 

• Fiziksel Şiddet 

• Duygusal şiddet 
 



Beyaz Kod  Uygulaması 
• Fiziksel ve psikolojik şiddet olayında sabit telefondan 

hastane santralinde bulunan " 1111 " nolu telefon 
aranır, ilgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek, Beyaz Kod 
durumu için anons yapılmasını ister. 

• Santral görevli personeli hiç zaman kaybetmeden 
Beyaz Kod durumu olan yeri anons geçer. Santral 
görevlisi anonsu 5 saniye arayla 3 kez tekrarlar. 

 ÖRNEK: 

•  Beyaz Kod durumunu bildiren kişi : Koroner Yoğun 
Bakım Beyaz Kod Durumu 

•  Santral Görevlisi : Dikkat, Dikkat! Beyaz Kod, Beyaz 
Kod! Koroner Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım! 



 

• Acil verilmesi gereken hizmetler hariç 
olmak üzere hizmetten çekilme talebinde 

bulunabilir. 
 

 



BEYAZ KOD SONRASI 

• Beyaz Kod Olay Bildirim Formu(AD.FR.03) 
Doldurulur 

• Gerekli Tutanaklar Tutulur 

• Kişiler İfade Verir 

• Beyaz Kod (113) Web Sitesi Girişi Yapılır 

• Hukuksal Süreç Takip Edilir 



       BEYAZ KOD SONRASI 

• Şiddete uğrayan personel olayı anlatan bir tutanakla  

Çalışan Güvenliği Birimine 
 
başvurur yada şiddete uğrayan personel doğrudan  
 
113 numaralı telefonu arayarak bildirim yapabilir ve 
sonrasında 
tutanağını Çalışan Güvenliği Birimine iletir. 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 AMAÇ: 

Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir 

hastanın hızlı ve güvenli bir şekilde, eğitimli ve 

deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum 

sistemine müdahale ile canlandırılmasını 

sağlamaktır. 



           Mavi Kod Uygulaması 
• Mavi kod sistemi hastanın olduğu yerde sabit 

telefondan hastane santralinde bulunan " 2222 " nolu 
telefon aranır, ilgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek, 
Mavi Kod durumu için anons yapılmasını ister. Santral 
görevli personeli Mavi Kod durumu olan yeri anons 
geçer. Santral görevlisi anonsu 5 saniye arayla 3 kez 
tekrarlar. 

ÖRNEK: 

• Mavi Kod durumunu bildiren kişi : Genel Cerrahi 
Servisi Mavi Kod  Durumu 

• Santral Görevlisi : Dikkat, Dikkat! Mavi Kod, Mavi Kod! 

Genel Cerrahi Servisi, Genel Cerrahi Servisi! 



 

MAVİ KOD UYARISI VERİLİNCE 

• Hasta, servisler katında ise anestezi ekibi, 
hastane bahçesi, kantin, idari bina, bodrum 
katında ise acil ekibi olay yerine intikal eder. 

• Mavi Kod Ekibi Mutlaka Üç Dakikada Olay 
Yerine Varmış ve Müdahaleye Başlamış 
Olmalıdır. 

 
 
 



 

         MAVİ KOD SONRASI 
 

Servis Hemşiresi Bütün olayları ve arrest         

sonrası gelişmeleri ‘KPR Kayıt 

    Formu(AD.FR.06)’ ndaki ilgili yerlere kaydeder. 

    Bu form hasta dosyasında muhafaza edilir. 

Ekip tarafından doldurulan Mavi Kod Olay    

Bildirim Formunun Kalite Yönetim Birimine   

gönderilmesini de servis hemşiresi sağlar. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



             PEMBE KOD 3333 
 
 

• AMAÇ: Hastanede yatışı yapılmış yeni 

doğan, bebek, çocuk kaçırılması veya 

kaybolması durumlarına karşı önlem 

almak ve bebek güvenliğini sağlamaktır. 



ALINACAK TEMEL ÖNLEMLER 

• Özellikle anne ve bebek hemşire odasına en 

Yakın olan odaya alınabilir. 

• Odaya giriş çıkışları kontrol altına almak için 

ziyaret yasaklanabilir. 

• Hastanın transferi yapılması gerekiyorsa 

personel mutlaka tanıtılmalıdır. 

• Çocuk/bebek kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır. 

• Nöbet devir teslimlerinde pembe kod olasılığı 

nöbetçilere teslim edilmelidir. 



         PEMBE       KOD UYGULAMASI 
 Hastanemizde çocuk kaybolması veya kaçırılması 

durumunda, bu olayın yaşandığı bölüm görevli hemşiresi 
veya sorumlu hemşiresi tarafından sabit telefondan hastane 
santralinde bulunan " 3333 " nolu telefon aranır, ilgili kişi 
bulunduğu yeri söyleyerek, pembe kod durumu için anons 
yapılmasını ister. Santral görevli personeli Pembe kod 
durumu olan yeri 5 saniye arayla 3 kez anons geçer. 

ÖRNEK: 

• Pembe Kod durumunu bildiren kişi : Yeni Doğan Yoğun 
Bakım Pembe Kod Durumu 

• Santral Görevlisi :Dikkat, Dikkat! Pembe Kod, Pembe Kod! 
Yeni  Doğan Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım! 



    PEMBE  KOD  UYGULAMASI  SONRASI 
 

 Pembe Kod uygulaması sonrası diğer 

kodlardan farklı olarak, bebek bulununca 

pembe kod sonlandırılmıştır diye ikinci anons 

yapılır. 

 Pembe Kod Ekibi tarafından "Pembe Kod Olay 

Bildirim Formu (AD.FR.02)’’ doldurarak Kalite 

Yönetim Birimine iletilir. 



            KIRMIZI KOD  4444 

 

AMAÇ: Kırmızı kod; hastanemizde çıkabilecek 

herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına 

en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek 

tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya 

önlemek amaçlı oluşturulan acil uyarı kodudur 



KIRMIZI   KOD   UYGULAMASI 

• Kırmızı kod durumunu tespit eden personel santrali 
(4444)’ı arayarak “ Yemekhane Kırmızı Kod 
‘’diyerek çağrıyı başlatır. 

• Santral “Dikkat Dikkat Yemekhane Yemekhane Kırmızı 
Kod Kırmızı Kod ” şeklinde 3 kez anons eder, hemen 
110 numaralı telefondan İtfaiye’ye haber verir. 

• Durumu tespit eden personel yangın alarm 
düğmesine de basarak alarm verir. Mümkünse en 
yakın yangın panosu içindeki yangın tüpü veya 
hortum ile müdahale yapar. 



KIRMIZI KOD     SONRASI 

• Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya ilgili 

bölümün tahliyesi konusunu değerlendirir, gerekirse 

tahliyeye karar verir. Daha sonra tahliye işleri 

‘’Hastane Afet Planına’’uygun yapılır. Hastane Afet 

Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını 

belirler. 

• Ekip tarafından Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu 

(AD.FR.04) doldurularak kalite yönetim birimine 

teslim edilir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


