
ACİL DURUM KODLARI EĞİTİMİ

* Mavi Kod

* Beyaz Kod



MAVİ KOD (2222)



 Ulusal Renkli Kodlar arasında yer alan Mavi Kod konusunda 
bilgi kazanmak

Amaç

Öğrenim Hedefleri
 Mavi Kod’ un öneminin farkına varabilme
 Mavi Kod’ un hangi durumlarda uygulanması gerektiğini 

tanımlayabilme
 Mavi Kod ile ilgili telefon numarasını veya butonun kullanımını 

açıklayabilme
 Mavi Kod ekibi gelene kadar yapılması gereken uygulamaları 

listeleyebilme
 Mavi Kod uygulaması sırası ve sonrasındaki yükümlülükleri 

açıklayabilme



MAVİ KOD UYGULAMASI

Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya
sağlık personelinin, hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli,
deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum
sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için,
standart bir yöntem belirleyip, sorumlu ekibin en kısa
zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.



Mavi Kod: Acil durumlarda mavi kod müdahale
ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin olay
yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken
uyarı ve yönlendirme sistemidir.

Mavi kod durumu, 
doktor, anestezi 
ekibi, hemşire, 
hizmetli ve güvenlik 
görevlisinden oluşan 
özel donanımlı mavi 
kod müdahale 
ekibine anlık olarak 
iletilir.



Mavi kod 
dünyada aynı acil durum için 

aynı rengin kullanıldığı 

tek renkli koddur. 

Bu işleyişin uygulanmasından tüm hekim, hemşire ve 
sağlık personeli sorumludur.



Hasta veya hastanemizde bulunan kişilerde;

✓Bilincin kaybolması veya bozulması,

✓Solunumun durması veya ani-ileri derecede 
zayıflaması,

✓Dolaşımın durması, tansiyon ve nabzın alınamaması 
veya şok halinin oluşması halinde Mavi Kod çağrısının 
yapılması gerekir.



Mavi Kod ekibinin ve donanımının sürekli hazır
olduğu ameliyathane, yoğun bakım ve acil
ünitelerinden Mavi Kod çağrısı yapılmaz.

*** Ancak, herhangi bir nedenle buralarda Mavi Kod ekibinin eksik olması
veya yetersiz kalması durumunda Mavi Kod çağrısı yapılabilir.



Mavi kod çağrısı sonrası

Mavi Kod ekibinin olay yerine 

en kısa sürede ulaşması esastır. 



Mavi Kod Müdahale Ekibi

Mesai Saatleri İçerisinde Mesai Saatleri Haricinde
- İcapçı Anestezi Uzmanı - Nöbetçi Uzman Hekim

- Nöbetçi Anestezi Teknisyeni - Nöbetçi Anestezi Teknisyeni

- Nöbetçi Hemşire - Nöbetçi Hemşire

- Nöbetçi Güvenlik Görevlisi - Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

- Nöbetçi Personel - Nöbetçi Personel

Not: Mavi Kod çağrısı yapılan, hastanın servis doktoru,
hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.



TEMEL İLKELER

➢Temel ve ileri Yaşam Desteğine yönelik yapılan
organizasyonun devamlılığı 7 gün, 24 saat sağlanır.

➢Arrest oluştuğu anda, hasta yakınındaki KPR eğitimi
almış olan sağlık personeli, temel yaşam desteği
işlemini başlatmakla yükümlüdür.



Mavi kod durumunu tespit eden personel

 Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister.

 Mavi Kod Uyarı Noktasından, “2222” aranarak Mavi kod
uyarısı başlatılır.

 Hastanın doktoruna haber verir.

 Personelin acil arabasını çekmesini sağlar.

 Hastayı monitörize eder.

 Mavi kod ekibi ulaştığında onlara yardım eder.



Servis doktoru;

 Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden
sorumludur.

 KPR‟i başlatır.

 Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek
yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır.

 Ekibe eşlik ederek yardımcı olur.

 KPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar



GEREKLİ MALZEMELER
 Steteskop
 Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske
 Yedek oksijen tüpü
 Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda)
 Oro-faringeal airway (Farklı boylarda)
 Mekanik aspiratör
 Aspiratör kateterleri
 Laringoskop  (Uygun Blade‟leri ile)
 Trakeal tüpler
 Stile
 İV Kanüller
 Santral Kateter
 Enjektör (2,5,10 ve 20ml)(Uçları ile)



GEREKLİ İLAÇLAR

 İV Sıvılar,  Volüm Genişleticiler

 Atropin, Adrenalin, Sodyum Bikarbonat, Lidokain

 Amiodarone, Magnezyumsülfat

 Beta Blokerler

 Kalsiyum Kanal Blokerleri

 Kalsiyum, Dopamin, Dobutamin, Nitrogliserin

 Diüretikler

 Kortikosteroidler

 Naloxone Hydroklorid



EK MONİTÖRİZASYON CİHAZLARI

 EKG Monitörü

 Pulse Oksimetre

 Defibrilatör 











Mavi kod sonrası 
“Mavi Kod 
Bildirim Formu 
(AD.FR.01)” olayın 
gerçekleştiği 
bölümün 
sorumluları 
tarafından 
doldurulur ve 
kayıtlar Kalite 
Birimine 
gönderilir.



Mavi Kod kayıtlarının incelenmesi ve analiz 
sonuçlarına göre;

 Ekipteki herkesin olay yerine gelme durumu

 Kayıt formunun eksiksiz doldurulma durumu

 Ekibin olay yerine gelme süresi gibi bilgiler 
değerlendirilir ve 

ALINAN SONUÇLAR DOĞRULTUSUNDA DÜZELTİCİ 
ÖNLEYİCİ FAALİYETLER planlanır.



BEYAZ KOD (1111)



Şiddetin tanımı

 Şiddet, “kendine, bir başkasına, grup 

ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, 
ruhsal zedelenme,gelişimsel bozukluğa yol 
açabilecek ya da neden olacak şekilde fiziksel 
zorlama, güç kullanımı ya da tehdidinin amaçlı 
olarak uygulanması”dır.



İş yerinde şiddet ise,

 “Çalışanın işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi 
veya kişiler tarafından istismar edildiği veya 
saldırıya uğradığı olaylar” olarak 
tanımlanmıştır.



Sağlık kurumlarındaki şiddet;

 “Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir 
bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk 
oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit,fiziksel 
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” 
olarak tanımlanmıştır.

 Yapılan araştırmalara göre şiddet ; diğer iş 
yerlerine göre en çok sağlık alanında görüldüğü 
ortaya çıkmıştır.



Hekim ve Hemşire Şiddet Oranları

 Yapılan bir araştırmada hemşirelerde sözel 
şiddete maruz kalma oranı%86, fiziksel şiddete 
maruz kalma oranı %50.4 olduğu. 

Hekimlerin %60’a yakın bir bölümü hem fiziksel 
hem de sözel/psikolojik şiddete maruz 
kaldıkları belirlenmiştir.



Sağlık Çalışanlarına Göre

Hasta yoğunluğu 

 Sağlık çalışanı sayısının yetersizliği 

Ortam güvenliğini sağlamadaki zorluklar 



BEYAZ KOD (1111)

 Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına
gelebilecek, fiziksel, sözel saldırı ve cinsel taciz
durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde
durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine
yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş sistemdir.



Hastanemizde beyaz kod uygulaması ile ilgili bir ekip 
oluşturulmuştur. Ekipte;

 Başhekim

 İdari ve Mali İşler Müdürü

 Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 Kalite Direktörü

 Güvenlik Şefi

Yer almaktadır.

BEYAZ KOD (1111)



 Mesai saatleri içinde ve dışında, çalışanların şiddet
görmesi durumunda ( fiziksel saldırı, sözel şiddet, taciz,
ateşli silah saldırısı vb) en yakın sabit telefondan “1111”
numaralı telefon aranarak arayan birimin sabit telefon
numarası tuşlanır ve “Beyaz Kod” durumu başlatılır.

BEYAZ KOD (1111)

 Beyaz kod ekibinin pager
cihazına alarm gelir ve
ekip en kısa zamanda olay
yerine ulaşır.



BEYAZ KOD (1111)

 Beyaz kod sonlandığında “1111” numaralı telefon aranarak
bant kaydının yönlendirmesi ile çağrı sonlandırılır. Çağrı
sonlandırılmazsa pager cihazları alarm vermeye devam
edecektir.



 Güvenlik amirinin anonsundan sonra, hastaneye ait tüm
çıkışlar diğer güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına
alınır.

 Güvenlik ekibi tarafından saldırgan veya saldırganlar etkisiz
hale getirilir. Olayın boyutu büyükse ve kalabalık bir grupsa
yardım çağrılır.

BEYAZ KOD (1111)

 Gerekirse hastane polisi de
olay yerine çağrılarak olayın
emniyet güçlerine intikal
etmesi sağlanır.



 Beyaz kod sonrası 
“Beyaz Kod 
Bildirim Formu 
(AD.FR.04)” olayın 
gerçekleştiği 
bölümün 
sorumluları 
tarafından 
doldurulur ve 
kayıtlar Kalite 
Birimine 
gönderilir.



BEYAZ KOD (1111)
 Kalite Birimi tarafından, şikâyetçi olan kişi ile birlikte

“TC Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Web Sitesi” ndeki
“Bildirim Formu 1” doldurulur. “Beyaz Kod Bildirim
Formu” birimde muhafaza edilir.

 Kişinin isteği ile yapmış olduğu yazılı şikâyet
Başhekimlik tarafından adli mercilere intikal ettirilmek
üzere “Hukuk Müşavirliği”ne üst yazı ile gönderilir.

 Kalite Birimi, önlem alınabilecek durumlarda Düzeltici
ve Önleyici Faaliyetler hazırlar.



ÖNERİLER
 Çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin belirlenip, 

güvenlik sisteminin etkin ve sistemli çalışması 
sağlanabilir.

 Personelin şiddet konusunda eğitimi 
gerçekleştirilebilinir. 

 İş yerinde suçu önlemeye yönelik değişiklikler 
yapılabilir. 

 Hasta ve hekime ferah muayene ve bekleme salonu 
sunulabilir.

 Hastanelerin otelcilik hizmetinin artması sağlanabilir.

 Kişi başına düşen doktor sayısı ve sağlık personeli 
sayısı arttırılabilir.



Hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini 
sağlamak amacıyla;

 Kilitli kapılar, 

 Alarm sistemi, 

 Kapalı devre kamera, 

 Elektronik kapılar, 

 Özel gözlem/izolasyon odaları, 

 Güvenlik personeli bulundurmak, 

 Kör alanlara ayna koymak vb gibi yöntemler kullanılmalıdır. 

 İş ortamındaki şiddet olaylarının önlenmesine yönelik pilot 
çalışmalar yapılabilir. 

 Medya; sağlık sistemi ve sağlık çalışanları ile ilgili doğru bilgi 
aktarıp ve sorunun sağlık sisteminden kaynaklandığını ifade 
ederek toplu bilinçlendirme yapmalıdır.



EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM 


