ACİL DURUM KODLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Çevre Hastanesi bünyesinde yer alan birimlerde (Hastane, idari kadro binaları)
oluşabilecek acil durumlarda en kısa zamanda, en etkili müdahale ile, oluşabilecek
zararları en aza indirgemek amacı ile STANDART ACİL DURUM KODLAR I
hazırlanmıştır. Bu kodları hazırlamadaki diğer bir amaç ise acil durumlarda
oluşabilecek müdahale ve yetki kargaşasını önleyerek sağlıklı ve bilinçli bir müdahale
bilinci yaratmak, hastalarımızı ve çalışanlarımızı oluşabilecek zararlara karşı en iyi
şekilde korumaktır.
Temel amacı, çağdaş ve güvenli bir ortamda müşterilerine ideal bir sağlık hizmeti
sunmak olan Çevre Hastanesi’nin ideal hizmetlerini her ortam ve aşamada
sürdürebilmesi amacıyla geliştirilmiş olan ACİL DURUM KODLARI’nın tüm hastane
çalışanları tarafından dikkate alınması gerekmektedir.
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1. MAVİ KOD :TIBBİ ACİL DURUM

Bir hastada şuur kaybı, solunum durması, kalp ve/veya dolaşım durması
durumlarında kullanılan bir koddur. Bu durumdaki hastayı bulan/gören ilk kişi en
yakın telefonu kullanarak santrali arar acil durum çağrısı yapar santral görevlisi de
mavi kod ve çağrının geldiği birimi anons eder. *.
 ‘Dikkat, dikkat! Mavi Kod 4. kat, Mavi Kod 4. kat gibi.
2. KIRMIZI KOD: YANGIN
Tüm kuruluşlarda olduğu gibi hastanelerde de yangın, en büyük ve en yoğun olarak
ortaya çıkan/çıkabilen acil durumlardan bir tanesidir. Öncelikle yangının oluşabilmesi
için 3 unsura gereksinim olduğu unutulmamalıdır. Bunlar;
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Yakıt (odun, sıvı yakıtlar, kağıt, yağlar, petrol türevi malzeme)
Ateş
Hava

Tüm yangınlar bu üç unsurun bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Bu
unsurlardan bir tanesini ortadan kaldırdığınızda yangın oluşmaz.
Öncelikle amacımız, yangının çıkmasını engelleyici önlemler almaktır. Çünkü önleyici
faaliyetler masrafsızdır.
Herhangi bir yangın ve/veya yoğun duman belirlemesi durumunda olayı gören kişi
eğer olanaklar dahilinde ise, kendilerine en yakın yangın söndürme elemanlarını
(yangın söndürme tüpleri, yangın hortumları vb.) kullanarak ve çevredeki insanlardan
da yardım alarak yangını söndürür ve daha sonra görevlilerin bilgilendirilmesini
sağlar*.
Aşağıda tüm Çevre Hastanesi bünyesinde yer alan değişik tip ve ebatlardaki yangın
söndürme cihazları üzerlerine asılması düşünülen kullanım talimat örnekleri
bulunmaktadır.

ABC TİPİ

CO2 TİPİ

YANGIN SÖNDÜ RME C İHAZI

YANGIN SÖNDÜ RME C İHAZI

* Pimi Çekerek Sökün

* Mühürü Çekerek Sökün

* Söndürme Tüpünü Hedefe Yöneltin

* Söndürme Tüpünü Hedefe Yöneltin

* Kolu Bastırın

* Vanayı Çevirin

* Tüpü Dik Tutun

* Tüpü İki Bacağınız Arasına Alın Ve

* Yangın Sönene Kadar Püskürtün
* Alanı Kontrol Edin

Dik Tutun
* Yangın Sönene Kadar Püskürtün
* Alanı Kontrol Edin

ŞEKİL 1A : ABC Tipi söndürme cihazı
kullanım talimatı (Pimli)

ŞEKİL 1C: CO2 Tipi söndürme cihazı
kullanım talimatı

Eğer yangının söndürülmesi tek kişi ya da kişiler tarafından olanaklı değilse, hemen
yangın alarm butonuna basılır ve santral aranarak yangının başlangıç noktası
bildirilir. KIRMIZI KOD çağrısı yapılır en kısa zamanda ilgililer haberdar edilir*.
Santral görevlisi, arayan kişiden olayın nerede meydana geldiğini, yangının tahmini
büyüklüğünü vb. konularda detaylı bilgi aldıktan sonra KIRMIZI KOD çağrısı yapar
(‘Kırmızı Kod! Kırmızı Kod! Yer 1 nolu ameliyathane salonu’). Çağrıyı yapan santral
görevlisi daha sonra hastane müdürü, başhekimi konu hakkında bilgilendirir.
3. GRİ KOD : HASTANE GÜVENLİK ALARMI
Hastane içerisinde aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde GRİ KOD çağrısı yapılır.
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Hastane içi / dışı bomba olayı
Silahlı saldırı / rehine alma




Ciddi kavga / tartışma
Hırsızlık

Yukarıda yer alan durumlar ortaya çıktığı anda olayı gören kişi daha sonra
görevlilerin bilgilendirilmesini sağlar *.


Olayın açık tanımını (olay tam olarak ne?, herhangi bir yaralanma, kaza
meydana gelmiş mi?)



Olayı gören hastane personeli santrali arayarak GRİ KOD çağrısı yapar.
Güvenlik elemanları olayın olduğu yere giderek nerede ve ne zaman
gerçekleştiği hakkında detaylı bilgi edindikten sonra, hastane müdürü ve
başhekime detaylı bilgi verir.

4. PEMBE KOD: YENİDOĞAN / ÇOCUK GÜVENLİĞİ
Hastanemizde alınan tüm önlemlere rağmen yatan bebek/ çocuk hastaların
kaçırılmaları, kaybolmaları durumunda kullanılan bir koddur. Böyle bir durumla
karşılaşan kişi daha sonra görevlilerin bilgilendirilmesini sağlar*.
Çağrı bilgisini alan görevli çağrı bilgisini haber veren kişiden;
 Olayın hangi ünitede gerçekleştiği,
 Hasta hakkında gerekli detay bilgiyi (hastanın cinsiyeti, yaşı vb.) alır ve en kısa
zamanda Pembe Kod çağrısı yapar. ‘Dikkat, dikkat! Pembe Kod (Kat Adı)
5. SARI KOD: DOĞAL AFET, FELAKET
Bilindiği gibi ülkemiz önemli deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden
depremle karşılaşma riski ülkemizde çok yoğun olarak yaşanmaktadır. Diğer acil
durumlardan farklı olarak doğal afet ve felaketler, olması önceden tahmin edilemeyen
durumlardır.
Aşağıdaki durumlarda SARI KOD çağrısı yapılır.




Deprem
Sel
Su baskını

6. T URUNCU KOD : TEKNİK, KİMYASAL VE FİZİKSEL ACİL DURUM
Hastane içerisinde aşağıdaki durumların belirmesi halinde TURUNCU KOD çağrısı
yapılır.
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Uzun süreli ve hastanenin işleyişini olumsuz etkileyecek teknik arızalar (uzun
süreli elektrik ve su kesintileri, jeneratör arızaları, kazan patlamaları vb. teknik
arızalar)
Zararlı kimyasalların çevreye yayılması
Enfekte materyallerin çevreye yayılması

Hastane içerisinde herhangi bir alanda yukarıda yer alan acil durumlardan biri
meydana geldiği durumlarda olayı gören daha sonra görevlilerin bilgilendirilmesini
sağlar. Çağrıyı alan santral görevlisi olayı aktaran kişiden ;
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Olayın meydanan geldiği yer, zaman, olayın açık tanımı konularında çağrıyı
yapan kişiden detaylı bilgi aldıktan sonra (mümkünse) TURUNCU KOD çağrısı
yapar .

