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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 
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Başhekim 
 
 
 

 
HASTANE İÇİ PEMBE KOD STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.41) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Yenidoğan bebekler ve servislerde yatan çocuk hastaların kaçırılması 

veya kaybolması durumlarını önlemek ve güvenliğini sağlamaktır.           Hedefler 

 Bebek-çocuk kaçırılmasını önlemek. 

 Hastaneye dışardan giriş ve içerden çıkış yollarını kapatmak. 

 Suçluyu yakalamak 

1-15 dk 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler  

 Bebek ya da çocuk kaybını tespit eden çalışan, öncelikle birim hemşiresini uyarır. 

 Tespiti yapan derhal 3333 nolu numarayı  arayarak  ‘’pembe kod’ verir.  

 Santral görevlisi anons sistemi üzerinden; ‘’pembe kod’’  anonsu yapar. Ayrıca, 

Pembe Kod Ekibini telefonla arar. 

Pembe Kod Görev Dağılımları 

Hemşire 

 Güvenlik biriminden bir memur gelinceye kadar, ilgili birim hemşiresi ekipten birini 

asansör, merdiven, giriş ve çıkışlarını engellemek üzere görevlendirir. 

 Güvenlik birimi, ilgili alana ulaşıncaya kadar, ilgili alan hemşiresi en olası bölgeleri  

(örn; hasta odaları, doğumhane, banyolar, merdivenler) denetler. 

 Aileye destek verir ve uygulamalar hakkında bilgi verir. 

 Bebek/çocuk teşhisi için  (eğer bir yerde çocuk veya bebek bulunduysa ) gerektiğinde 

gerekli bölümlere gider. 

 Güvenlik birimi ilgili alana ulaşarak bu görevi devralır. 

 Sorumlu Hemşire: 

 Mesai saatleri içinde görevli kişi, mesai saatleri dışında gece amiri: 

 Hastaları, çalışanları ve ziyaretçileri telaşlandırmadan yanında, büyük çanta, 

bebek/çocuk olan veya hamile olan tüm şahısları girişe yönlendirir. 

 Güvenlik memuru gelinceye kadar, hastane ana giriş ve çıkışlarını durduracak 

önlemleri alır ana girişlerin kapatılması ve kontrolünü yapar. 

 Şüpheli durum ve şahısları en yakın güvenlik memuruna bildirir. 

 Güvenlik Amiri  

 Güvenlik Amiri / Gece Nöbetçi Şefini, hastane yönetimini haberdar eder. 

 Güvenlik ekibi çıkış noktalarını tutacak şekilde organize olur: 

 Tüm güvenlik görevlileri; hastaları, çalışanları ve ziyaretçileri telaşlandırmadan 

kucağında bebek olan herkesi bina girişine yönlenmesini sağlar. Çıkışına izin vermez. 

 Hastanenin tüm asansörlerinin zemin kata inerek kapılarının açılmasını sağlar. 

 Olay bölgesindeki ilk güvenlik görevlisi, suç mahallini korumalıdır. Bölge, polis 

memuru tarafından tamamen terk edilmeden içeriden hiçbir şey alınmamalı veya yeri 

değiştirilmemelidir. 

 Güvenlik amiri / gece Nöbetçi Şefine, olay sırasında bölümde bulunan kişiler ile 

görüşmeleri yapar. Çalışanların, hastaların, ziyaretçilerin isim, adres, telefon 

numaralarını alır. En kısa zamanda en yakın yerel polis birimine bilgi verir. 

 Olay sonrası güvenlik ekibi kapsamlı bir rapor hazırlar. İhtiyaç olduğunda polis 
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memuruna yardımcı olur. 

Pembe Kod Raporlama ve Bildirim 

 İlgili birim hemşiresi ve güvenlik tarafından rapor ‘2Pembe Kod Bildirim Formu’na 

kaydedilir ve Adli Vaka Yönetimi Prosedürü’ne uygun  hareket edilir.  

 Güvenlik Amiri uygun olan ilk zamanda ayrıntılı bir rapor hazırlar ve üst yönetime 

bildirir. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri  
 

 

Kullanılacak Materyaller Telsiz, telefon vb 
Kalite Kontrol Doldurulan evrakları kontrol edin 

Zaman Dilimi Pembe kod sona erene kadar görev yerinizde kalmaya devam edin 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon  

Karşılaşılabilecek özel durum  

Sürece Dahil Olan Kişiler Başhekim ve Yardımcısı 

 Hastane Müdürü 

 Başhemşire 

 Kalite Yönetim Direktörü 

 Güvenlik görevlileri 

 Santral 

 

Ekler 

• Raporlama için kayıtlar ve formlar. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 

Kayıtlar: Pembe Kod Bildirim Formu 

Formlar:  

Raporlama mekanizması; 

• Olay Yönetim Ekibi 'nin talimatlarını izleyin. 

İzleme 

• Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 

kişilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

 

Güvenlik Konuları:  

 Tüm çıkış alanları güvenlik tarafından monitörle izlenir.  

 Giriş ve Çıkış alanlarındaki monitörlerinpozisyonu kişilerin yüzleri tespit edilebilecek 

şekilde ayarlanmıştır.  

 Kayıtlar 2 ay süre ile arşivlenir. 

 Tüm hastane çalışanları fotoğraflı kimlik kartlarını takmaları gerekmektedir. 

 Çocuk bilgileri aile dışında gizli tutulur ve ailenin izni olmadan kimseye verilmez. 

 Çocukların isimleri mahremiyeti korumak için aile izni olmadan kesinlikle görünür 

yerlere (kapı,pano, hemşire deski vb.) yazılmaz. 

 Çocuk hakkında detaylı olarak yazılı bir kayıt tutulur. Bu kayıtta çocuğa ait boy 

ölçüleri, kilo, varsavücut izlemi veya sakatlıkları ile belirleyici özellikleri bulunur. Kayıtlar 

çocuk dosyasında saklanır. 

 Çocuğa ait dosyalar serviste kesinlikle açıkta tutulmaz. Hasta/hasta yakınlarının 

ulaşamayacağı bir yerde saklanır. 

 Ebeveynleri ayrı olan çocuklar servise kabul edilirken, bu bilgiler diğer ekip üyelerine 

de aktarılır. 

 Hastanın durumu uygunsa hemşire tarafından hastanın oda numarası, adı, soyadı 

sorularak, hasta ve/veya yakınlarının onayı alındıktan sonra ziyaretçi kabul edilir. 

 Taburculuk esnasında çocuk, ailenin veya yetkili kurumun temsilcisine hasta 
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dosyasına imzası karşılığında teslim edilir. 

 Tüm alınan güvenlik önlemlerine rağmen çocuk kaçırılmasından şüphelenen hemşire 

ve/veya çalışanlar tarafından 3333 numaraya telefon edilerek Pembe Kod verir. 

 Bina içerisinde anons “ pembe kod’’ anonsu yapılır. 

 

İlk yayınlanma tarihi: 15.01.2021 Rev.No: 00  

 
 


