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AMAÇ :
      Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve taciz durumlarında güvenlik 
personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

KAPSAM : 
      Beyaz kod ekibi, güvenlik, tüm hastane çalışanları ve olaya maruz kalan hasta/hasta yakınlarını kapsar.

SORUMLULAR : 
 Başhekim Yardımcısı
 Hastane Müdürü
 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 Psikolog 
 Hastane güvenlik Amiri ve Görevlileri 

TANIMLAR :
Beyaz Kod: Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan güvenlik 
görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 
113 Telefon Hattı: Sağlık bakanlığı Beyaz Kod ihbar hattı. 
www.beyazkod.saglik.gov.tr:  Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod bildirimleri internet adresi.

UYGULAMA:
 Beyaz kod sistemi nasıl aktive edilir? 
         Hastanemizde  Beyaz Kod sistemi telefonla çağrı sistemi  üzerinden yapılandırılmıştır. Mesai saatleri içinde ve 
dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında  en yakın dahili telefondan 
1111 nolu telefon  aranır, kişi yönlendirilir 1 e basılarak beyaz kod başlatılır, 2 ye basılarak beyaz kod  sonlandırılır.

 Beyaz kod çağrısı kimler tarafından yapılmalıdır? 
         Beyaz kod çağrısını, mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya
da taciz olaylarına maruz kalan ya da tanıklık eden kişi  çağrı sistemini başlatır. 

 Beyaz kod çağrısı ne zaman yapılmalıdır? 
      Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında 
beyaz kod çağrısı yapılır. 

 Beyaz kod ekibi kimlerden oluşur? 

Beyaz Kod Müdahale Ekibi

Başhekim Yardımcısı

İdari ve Mali işler Müdür Yardımcısı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Psikolog

Güvenlik Amiri

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/
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 Beyaz kod müdahale ekibi: 

 Beyaz Kod anonsu yapıldığında; Başhekim Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü , 
Psikolog  ve Güvenlik Amiri  olay yerine en kısa sürede intikal eder. 

 Beyaz kod  anonsu üzerine yakında bulunan güvenlik görevlileri de olay yerine intikal eder.

 Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm güvenlik görevlilerin olay yerine sevki uygulanır. 

 Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. 

 Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.(Gerek görülürse Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle 
teslim edilir.) 

 Hastane polisi gerekli işlemleri yapar. 

 Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri (başhekim 
Yardımcısı) ve Başhekim tarafından imza altına alınır ve Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. 

 Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli
kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar. 

 Gerek görülürse olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır. 

 113 İhbar Hattı:  Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere 
kurulmuştur. Böyle bir olay gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla Beyaz
Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli 
mercilere intikal ettirilmesi gereklidir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona 
doğrudan da bildirim yapılabilecektir.Beyaz kod olay gerçekleştiğinde www.beyazkod.saglik.gov.tr  internet 
adresinden bildirim formları kısmına girilerek, bildirim formu1 ve bildirim formu2 doldurulacaktır.

 Beyaz  Kod Ekibinin Eğitimi: Kalite yönetim direktörü tarafından her dönem(yılda en az 2 kez), beyaz kod ekibine ve 
bütün personele beyaz kod eğitimi verilir. Beyaz kod uygulamasına yönelik her dönem en az 1 kez tatbikat yapılarak, 
tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur.


