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1.AMAÇ: Hastanemiz hasta ve personelinin karşılaşacağı şiddet olaylarında alınacak güvenlik
önlemlerini, uygulanacak stratejileri belirlemek.

2.KAPSAM: Tüm hastane

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:Beyaz Kod; hastanede görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da
şiddet uygulanması halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması amacıyla oluşturulan acil uyarı
kodudur.

5.SORUMLULAR: Beyaz kod Ekibi

Kurum Yöneticisi:Başhekim Yardımcısı

Kalite Direktörü

Güv.Sor. Hastane Müdür Yardımcısı

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Güvenlik Şefi

Psikolog

Çalışan Hakları Birim Çalışanı

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da
taciz olaylarında 1111 sabit telefondan tuşlanır çağrı bırakılır ve telefon kapatılır. Kodu başlatan kişi
beyaz kod formunu doldurmakla yükümlüdür.

6.2.Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir. Güvenlik
görevlisi 1111 tuşlayarak çağrıyı sonlandırır.

6.3.Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise güvenlik personeli destek çağırır. Olaya sebebiyet veren
kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.

6.4.Adli vakalarda hastane polisi aranarak haber verilir. Polis gerekli işlemleri yapar.

6.5.Güvenlik personeli bölgedeki suç aletlerinin dokunulmadan muhafaza eder, bölgeyi gerekli ise
Güvenlik şeridi ile çembere alır ve oradaki güvenliği artırarak en iyi şekilde koruma sağlar.

6.6.Güvenlik personeli genel kolluk kuvvetleri bölgeye intikal ettikten sonra kolluk kuvvetlerine
yardımcı olur, olayları ilgili kişilere gördüğü kadarıyla aktarır, gerekirse savcılık da ifade verir ve
şahitlik yapar.

6.7.Yaşanan olumsuzluğun durumuna göre Mavi kod çağrısı da yapılabilir. Bu durumlarda mavi kod
talimatı uygulanır.

6.8.Olayla ilgili Beyaz Kod Kayıt Formu (KU.FR.16) eksiksiz olarak doldurulur. Bu form çalışan haklarına ve
Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.Kalite yönetim birimi olayı çalışan güvenliği komitesine sevk eder.
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6.9.Çalışan Güvenliği Komitesinde, olaygündem maddesi olarak ele alınır, ilgili incelemeleri yapılır,
gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunulur.

6.10.Üst yönetim alınan kararlar doğrultusunda çalışan personele gerekli desteğin verilmesini sağlar.

6.11.Olay çalışan hakları birimi çalışanı tarafından Beyaz Kod sistemine veri girişi yapılır. Veri
girişini tamamlanması için Beyaz Kodu veren kişinin Beyaz Kod Sistemine üye olması gerekiyor.

7.Hukukî yardım yapılacak personelin kapsamı (Hukukî Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması
Genelgesi)

7.1.Hukuki yardım yapılacak personeller; Akademik personel ve kadrolu memurlardır.

7.2.Söz konusu personelin hukuki yardım suç, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu
görevlerinden dolayı işlenmiş ise karşılanabilecektir.Hizmet sunumu veya görevi ile ilgili olmak
kaydıyla görev mahalli veya çalışma saati dışında gerçekleşen olaylar için de hukuki
yardımverilecektir.

8.Hukukî yardım kapsamında bulunmayan kişiler ve durumlar(Hukukî Yardım ve Beyaz Kod
Uygulaması Genelgesi)
8.1.Hizmet satın alma yolu ile çalıştırılanlar, stajyerler ve intörnler hukuki yardım kapsamında
değildir.

8.2.Hizmet verme, hizmet alma ilişkisinden kaynaklanmayan sağlık çalışanları

arasında vuku bulan fiiller.

8.3.Sağlık kumlusunda çalışanlar arasında mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak ve

sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit ve benzeri şekillerde

tecelli eden mobbing (bezdirme, yıldırma) vakalarından kaynaklı fiiller,

8.4.Personelin hizmet verdiği sırada yaşanmış olsa dahi, kişisel meselelerden kaynaklanan ve

hizmetle ilişkisi kurulamayan fiiller.

8.5.Hukukî yardım yapılacak personel kapsamında olanlardan görevi sona eren veya erdirilenler.

8.6.Hukuki yardım talebinde bulunmaklabirlikte, gerçekleşen olaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri

vermeyerek dava takibini imkânsız kılanlar.

9.Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır. Tüm personele beyaz kod
eğitimi verilir.

9.1.Olaya maruz kalan çalışana psikolojik destek verilmesi sağlanır.


