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1- AMAÇ
Kurumda karşılaşılacak solunum veya kardiyak arrest durumlarında müdahalenin en hızlı ve

etkin şekilde yapılmasına yönelik gerekliliklerin tanımlanması,
Kurumda görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması

halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması,
Kurumda  karşılaşılacak yangınlarda insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da

görecekleri zararın en alt düzeye düşürülmesi,
Kurumda karşılaşılabilecek bebek ve çocuk kaçırma olaylarına kısa sürede müdahale edilmesi.

2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde kullanılan Ulusal Renkli Kodların

işleyişlerini kapsar.

3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4- TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlanması gereken bir terim kullanılmamıştır.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından; Başhekim, Başhekim Yardımcıları, İdari ve Mali İşler

Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Güvenlik Görevlileri, Sivil Savunma Amiri
başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

6- RENKLİ KODLARIN UYGULANMASI
6.1- Mavi Kod
Mavi Kod uygulamaları için Mavi Kod ekibi kurulur.
Mavi Kod yönetimi için Mavi Kod Yönetiminden sorumlu ekip kurulur.
Mesai sonrası mavi kod çağrılarından Nöbetçi Diş Tabibi, Nöbetçi Hemşire ve Nöbetçi Güvenlik

Görevlisi sorumludur.
Herhangi bir solunum veya kardiyak arrest durumunda dahili telefonlardan 2222 tuşlanır. Çağrının

yapılmasını takiben mavi kod ekibi acil müdahale setiyle birlikte en geç 3 dakika içerinde olay yerine
intikal eder. Ekip müdahaleyi yaptıktan sonra sistem üzerinden mavi kod olay formunu doldurarak
çıktısını alır. Alınan çıktı imzalanarak Kalite Birimine gönderilir. Olay formunda asgari;
 Müdahale edilen kişiye ait bilgiler
 Yapılan uygulama
 Müdahalenin yeri
 Çağrının yapıldığı zaman
 Ekibin olay yerine ulaşma zamanı
 Müdahalenin sonucu
 Müdahale ekibinde yer alanların bilgileri

Yer almalıdır.
Yılda en az bir kere mavi kod tatbikatı yapılır.
Mavi kod ekibinin kullanacağı acil müdahale çantasında asgari;
 Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),
 Balon-valf-maske sistemi (çocuk ve erişkin için),
 Değişik boylarda maske,
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 Oksijen hortumu ve maskeleri,
 Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları),
 Yardımcı hava yolu araçları (çocuk ve erişkin için değişik boylarda airway),
 Enjektörler ve intraketler,
 Aspirasyon Sondası (çocuk ve erişkin için değişik boylarda)
 Nazogastrik Sonda (çocuk ve erişkin için değişik boylarda)
 Kişisel koruyucu ekipmanlar
 EKG elektrodları ve tüp tespit malzemeleri bulunmalıdır.

Acil müdahale seti veya acil arabasında bulunması gereken ilaçlar
 Parenteral replasman sıvıları: %0.9 NaCl, Ringer laktat,

Temel ve  İleri kardiyak yaşam desteği ile ilgili diğer ajanlar
 Vazokonstrüktör ajanlar – Adrenalin (IV)
 Parasempatolitik ajanlar – Atropin sulfat (IV)
 Sodyum bikarbonat (IV)
 Antiaritmik ilaçlar:
 Sodyum kanal blokerleri – Grup 1b örn, Lidokain %2 (IV)
 Potasyum kanal blokerleri: örn, Amiodaron (IV)
 Kalsiyum kanal blokerleri – örn: Diltiazem (IV),
 Beta-blokerler: - örn, Metoprorolol (IV), Esmolol (IV)
 Antihipertansif ajanlar – ACE inhibitörleri (kaptopril)
 Diüretikler – Furosemid
 Vazodilatatör ajanlar - Nitrogliserin (IV, SL, PO),
 Vazopressörler - Direkt etkili – Dobutamine,  Miks etkililer – Dopamin
 Antiemetikler – Metoklopramid (IV/IM)
 H2 reseptör blokerleri – Ranitidin, Famotidin
 Proton pompa inhibitörleri – Omeprazol, vb.
 Adrenal glikokortikoidler – Metil prednizolon (IV), Deksametazon (IV)
 Antihistaminikler (IV)

Ameliyathane ve Servislerde defibilatör ve aspiratör bulundurulacaktır.
Acil müdahale setinde yer alan ilaç ve malzemelerin  stok seviyeleri belirlenmeli ve takip edilmelidir.

6.2- Beyaz Kod
Beyaz Kod uygulamaları için Beyaz Kod ekibi kurulur.
Mesai sonrası Beyaz kod çağrılarından Nöbetçi Diş Tabibi, Nöbetçi Hemşire ve Nöbetçi Güvenlik

Görevlisi sorumludur.
Kurumda görevli personele yönelik şiddet riski/girişimi varlığında ya da şiddet uygulanması

halinde, olaya en kısa sürede müdahalenin yapılması için dahili telefonlardan 1111 tuşlanır. Çağrının
yapılmasını takiben Beyaz kod ekibi olay yerine intikal eder. Ekip müdahaleyi yaptıktan sonra sistem
üzerinden Beyaz kod olay formunu doldurarak çıktısını alır. Alınan çıktı imzalanarak Kalite Yönetim
Birimine teslim edilir. Müdahale Formunda asgari;
Olayın olduğu tarih ve saat
Olayın olduğu yer
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Olay anında yapılan iş
Olayın başlama nedeni
Olayın oluş şekli
Olayda varsa kullanılan nesne
Olayda çevrede oluşan olumsuzluklar
Olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa kişisel bilgileri
Olayı görenlerin kişisel ve iletişim bilgileri
Yer almalıdır.

Yılda en az bir kere Beyaz kod tatbikatı yapılır.

6.3- Kırmızı Kod
Kırmızı Kod uygulamaları için Kırmızı Kod ekibi kurulur.
Mesai sonrası Kırmızı kod çağrılarından Nöbetçi Diş Tabibi, Nöbetçi Hemşire ve Nöbetçi

Güvenlik Görevlisi sorumludur.
Kurumda karşılaşılacak yangınlarda insanların ve fiziksel unsurların zarar görmemesi ya da

görecekleri zararın en alt düzeye düşürülmesi için dahili telefonlardan 4444 tuşlanır. Çağrının
yapılmasını takiben Kırmızı kod ekibi olay yerine intikal eder. Ekip müdahaleyi yaptıktan sonra sistem
üzerinden Kırmızı kod olay formunu doldurarak çıktısını alır. Alınan çıktı imzalanarak Kalite Birimine
teslim edilir. Formda asgari;
Yangının çıktığı tarih ve saat
Yangının çıktığı yer
Yangının başlama nedeni
Çevrede oluşan olumsuzluklar
Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri
Yer almalıdır.

Gerekli durumlarda çağrılar için anons sistemi de kullanılabilir.
Yılda en az bir kere Kırmızı kod tatbikatı yapılır.

6.4- Pembe Kod
Çağrı cihazlarının etkin kullanımı ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmete verilmesi sebebiyle

Kurumumuzda Pembe Kod uygulamaları için ayrıca Pembe Kod ekibi görevlendirilmez. Kurumumuzda
Pembe Kod uygulamalarını Beyaz Kod ekibi yürütür.

Mesai sonrası Pembe kod çağrılarından Nöbetçi Diş Tabibi, Nöbetçi Hemşire ve Nöbetçi Güvenlik
Görevlisi sorumludur.

Kurumda karşılaşılabilecek bebek ve çocuk kaçırma olaylarına kısa sürede müdahale edilmesi için
dahili telefonlardan 3333 tuşlanır. Çağrının yapılmasını takiben Pembe kod ekibi olay yerine intikal
eder. Ekip müdahaleyi yaptıktan sonra sistem üzerinden Pembe kod olay formunu doldurarak çıktısını
alır. Alınan çıktı imzalanarak Kalite Birimine teslim edilir.

Gerekli durumlarda çağrılar için anons sistemi de kullanılabilir.
Yılda en az bir kere Pembe kod tatbikatı yapılır.

7- YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


