
 

 

1.0 AMAÇ  

Fethiye Devlet Hastanesinde oluşabilecek bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu 
durumlarda anında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı sistemidir. 

2.0 KAPSAM  

Tüm Birimler 
3.0 KISALTMALAR 

FDH:  Fethiye Devlet Hastanesi 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 
4.0 SORUMLULAR  

 İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci 
 Pediatri ve kadın doğum servis hemşireleri, 
 İlgili birim sorumlu hemşireleri, 
 Nöbetçi hemşire, 
 Güvenlik Amiri, Güvenlik ekibi, 
 Teknik servis Elemanı, 

5.0 TANIML AR 
Pembe Kod: Hastanede bebek ya da çocuk kaçırma riski ve/veya eyleminin söz konusu olduğu durumlarda 
zamanında müdahale edilmesi amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur. 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Doğum için doğumhaneye veya ameliyathaneye alınan gebe ile birlikte gebenin kolundaki bileziğin bir eşi 
bebek için hazırlanır. Ayrıca anne babası ayrı ve ailesi sorunlu bebekler için de anne veya bebeğin 

dosyasına sağlık personelinin daha dikkatli olması için kırmızı kalemle uyarı yazılır. Bu tür bebekler hemşire 
bankosuna yakın odalara alınır. 

 Doğum gerçekleştikten sonra bu bileklik bebeğe birim içinde takılır. 
 Yine bebek doğumhane veya ameliyathaneden ayrılmadan ayak izi alınarak annenin dosyasına konmak 

üzere hazırlanır. 
 Ayak izi alınan, formun üzerine bebeğin ailesine teslimi sırasında ailesinden imza alınarak teslim edilir. 
 Hastanın taburcusu sırasında güvenlik görevlilerine ilgili klinik tarafından bilgi verilir. 
 Klinikler 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile izlenir. 
 Bebek kaçırma olaylarında olayı ilk fark eden önce bulunduğu yere en yakın telefona giderek  “3333”ü 

arayarak,  pembe kod çağrısını başlatır. Ekip olay yerine geldiğinde aynı telefondan 3333’ü arayarak çağrı 
sonlandırılır. 

 Sistem üzerinden güvenlik görevlisinde bulunan çağrı cihazına pembe kod sinyali gelir ve cihazın bulunduğu 
güvenlik görevlisi diğer güvenlik görevlilerini telsiz anonsu ile bilgilendirir. 

 Tüm çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kapatılır. 
 Tüm giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılır. Emniyet güçleri haberdar edilir. 
  Bunun dışında şüpheli şahıslar mutlaka güvenliğe bildirilir.  

  Çocuk kaçırmanın meydana geldiği birimin sağlık çalışanı; otomasyon üzerinden rapor edilir.  
 Olaya maruz kalan kişiye ait bilgiler,  
 Olayın gerçekleştiği bölüm, 
 Olayın Başlangıç, bitiş zamanı, 

 Olayın sonucuyla ilgili bilgileri kapsamalıdır. Kayıtlar,   Kalite Yönetim Birimine gönderilir. 
Pembe kod uygulamasına yönelik yılda en az 1 kez  tatbikat yapılır. Çalışanlara pembe kod uygulamasına 
yönelik eğitim verilerek kayıt altına alınır. 
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