
 

 

 

1.0 AMAÇ 

Hastane ortamındaki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeleri tanımlamak, hasta, hasta 

yakını, çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.  

2.0 KAPSAM  

Hastane; kapasitesi, çevresel KBRN tehlikeleri, bölgesel ihtiyaçlar ve Bakanlıkça belirlenen KBRN kapsamındaki 
rolü göz önünde bulundurarak, bu bölüme ilişkin uygulamaları gerçekleştirmekle yükümlüdür.  
3.0 KISALTMALAR 

SKS : Sağlık Kalite Standartları 
4.0 SORUMLULAR  

Hastane Başhekimi ve Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Sivil savunma amiri ve 

güvenliği birim sorumlusu, Teknisyen, Güvenlik Müdürü sorumludur.  
5.0 TANIMLAR 

Turuncu kod; Kitle imha silahlarının kullanımı veya kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik kazalar neticesinde 
kontamine olarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine etmek ve gerekli tıbbi 
desteği sağlamak amacıyla oluşturulan kod sistemidir.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) kaza olduğunda hastaneye bilgi verildiğinde HAP başkanı 
(Başhekim) tarafından Turuncu Kod verilerek anons sistemi ile tüm hastane personeline duyurulur. Turuncu Kod 

ekibi ile koordineli çalışma başlatılır. Hap Başkanı KBRN ünitesinin hazır hale getirilmesinin, triaj alanlarının 
açılması, hastane içi trafik akışının sağlanması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talimatını verir.  

 HAP başkanı ve Turuncu Kod ekip Başkanı  triaj alanlarının en kısa sürede açılması ve bu alanda çalışacak 
personelin belirlemesini triaj faaliyetlerini başlatarak, kimyasal ajana maruz kalanların, teknik ve acil 
dekontaminasyonunun yapılması ile hastane ve ekipman dekontaminasyonu çalışmalarının organize edilmesi ve 

yönetilmesi, KBRN ünitesinde arındırma yapacak personelini görevlendirerek, KBRN ünitesinin açılması sağlanır.  
güvenlik şefi de acil servis önü trafik akışının düzenlenmesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, triaj 

alanlarının açılacağı yerlerde gerekli düzenleme işlemlerinin yapılması için park edilmiş araçların çekilmesini 
organize eder. 
Turuncu kod ekip üyeleri acil servisin kontamine olmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, personelin 

kişisel koruyucu ekipmanlarını giymelerini ve acil servise hasta alımının geçici bir süre durdurulması, 
dekontaminasyonu yapılan hastaların tedavilerinin devamı için acil servis içindeki müşahede alanında gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını sağlar.  
Psikososyal Destek Sorumlusu, sağlık personelinin, hasta ve hasta yakınlarının psikolojik belirtilerini 
gözlemlemesini ve gerekli desteğin sağlanmasını takip eder.  

HAP başkanı 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 114 – Ulusal 
Zehir Danışma Merkezi, Fethiye belediyesi, Fethiye Polis Merkezi Amirliği, Fethiye İtfaiye İstasyonu, Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile iletişime geçilir 

 Bütün bu işlemler ilgili formlara kayıt altına alınarak hastaların tetkik ve tedavisi yapıldıktan sonra HAP başkanı 
ve Turuncu Kod ekip başkanı tarafından Turuncu Kod sonlandırılmasına karar verilir ve anons yolu ile personele 

duyurulur.  
 Turuncu Kod tatbikatı yılda 2 kez (biri masa başı ve uygulamalı olarak) yapılır. Tatbikatın görüntü kayıtları ve 
raporu tutulmalıdır. Raporların bir nüshası kalite birimine verilir. 
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