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HASTANE İÇİ BEYAZ KOD STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.42) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Çalışanın görev yaptığı birimde sözel, fiziksel şiddet ve tehdit olayının 
gerçekleşmesi durumunda beyaz kod veya olağan dışı beyaz kod uygulama sürecini 
başlatarak çalışanın güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Hedefler 

 Beyaz kod verildiği an olaya müdahale etmek, 

 Beyaz koda maruz kalan çalışanı kurtarmak, 

 Beyaz koda maruz kalan çalışanın zarar görmesinin engellemek, 

 Beyaz kodun sonlandırılmasını sağlamak 

 Yılda iki kez tatbikat yapmak  

1-15 dk 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler; 

 Hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete 
maruz kalmaları durumunda beyaz kod uygulanır. 

 Olaya maruz kalan kişi veya olayı gören kişi 1111 numaralı telefonu arayarak BEYAZ 
KOD bildirimi yapar. 

 Beyaz kod ekibi, beyaz kod yer bildirimi yapılan yere gider. Gerekli önlemleri alır 

 Güvenlik(hastane içi suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespiti, suç 
delillerini muhafaza eder. 

 OYE başkanının kararıyla olayın türüne ve şiddetine göre polis  aranarak  haber 
verilir. 

 Güvenlik görevlisi kolluk güçlerine bilgi aktarımı ve delilleri teslim eder. kolluk 
kuvvetleri durum tespiti yapar saldırıya maruz kalan kişi tedavisine başlanır ya da ilgili 
hastaneye sevk edilir. 

 Olay bitiminde Beyaz Kod Olay bildirim formu doldurulur. 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 
•iş güvenliği tarafından risk analizi tekrar gözden geçirilip revize edlir 

 

Kullanılacak Materyaller 
Telsiz, telefon 
Kalite Kontrol 
Doldurulan evrakları kontrol edin 
Zaman Dilimi: 
Beyaz kod sona erene kadar olay yerinden ayrılmayın 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon  

Karşılaşılabilecek özel durumlar  

Sürece Dahil Olan Kişiler 
• Başhekim/Başhekim yardımcısı 

 Hastane müdürü 

 Acil Nöbetçi doktoru 

 Başhemşire 

 Güvenlik görevlisi 

 Kalite Direktörü 

 İş Güvenliği Uzmanı 

 

Ekler: Raporlama için kayıtlar ve formlar.  

Eylemlerin Kaydedilme Şekli  
Kayıtlar: Beyaz kod bildirim formu ve güvenli raporlama sistemi istenmedik olay bildirim 
formu 
Formlar: Beyaz kod bildirim formu ve güvenli raporlama sistemi istenmedik olay bildirim 

 



 

 

HASTANE İÇİ BEYAZ KOD STANDART 
OPERASYON PROSEDÜRÜ 

 
Dokuman No: HAP.PR.42 Yayın Tarihi: 15.01.2021 Rev.No:00 Rev.Tarihi: Sayfa No:2/2 

 

 

formu 
Raporlama mekanizması; 
• Beyaz kod ekip sorumlusu. 
İzleme 
Şiddete maruz kalan personel 
• Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 
kişilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

İlk yayınlanma tarihi: 15.01.2021 Rev.No: 00  

 


