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1‐AMAÇ: Bu prosedürün amacı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bebek/çocuk kaçırılması veya
kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktır.
2.KAPSAM Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tedavi gören bütün bebek ve çocukları kapsar.
3.UYGULAMA:
3.1.Pembe Kod Ekibi
Bebek/çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliği sağlamak için
pembe kod ekibi oluşturulmuştur. Pembe Kod Ekibi: Prof. Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR, Birol YENİCE, Dilek
TOPALOĞLU, Bülent BAŞOĞLU olmak üzere 4 kişiden oluşturulmuştur.
3.2.Pembe Kod Durumu
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çocuk kaybolması veya kaçırılması durumunda, bu olayın yaşandığı
bölüm sorumlusu santral ( 4545 ) ile iletişime geçerek pembe kod durumunu bildirir. Eğer bu durum bebek
kaçırma ise, pembe kod ekibine de gerekli bilgileri (şüpheli kişi tespit edilmişse fiziki özellikleri) acil olarak
bildirir. Santral tarafından anons yapılarak “Lütfen dikkat, fakültemizde pembe kod durumu vardır” diyerek
anons yapar. (Anonsun böyle yapılmasının sebebi şüpheli kişinin dikkatini çekmemek ve bebeğe zarar
vermesini önlemektir.) Böylelikle ilgili kişilerin bu durumdan haberdar olması ve gerekli önlemleri alması
sağlanır. Teknik servis görevlisi öncelikle acil çıkışı kontrol ederek kapının kapalı olup olmadığını tespit eder ve
emin olduktan sonra ana kapı girişine gelir. Güvenlik görevlisi teknik servis görevlisi yukarı gelinceye kadar
geçen zamanda her iki çıkışı kontrol etmek için giriş katta asansörlerin önüne geçer. Bu sırada bilgi işlem
görevlisi; bilgi işlemden kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin en son nerede görüldüğü ve özelliklerini Fakülte
Sekreterine iletir. Bu sırada Fakülte Sekreteri hem bilgi akışını sağlar hem de pembe kod ekibinin de
organizasyonunu yapar. Konu ile ilgili olarak hemen adli makamlara haber verir. Adli makamlar gelinceye kadar
gerekli önlemleri alır. Adli makamlar geldiği zaman ise durum ile ilgili bilgileri verir. Eğer durum bir çocuğun
kaybolması veya kaybolmuş bir çocuğun bulunması ise, anons sistemi ile hastane genelinde anons yaptırılır.
Eğer bulunan çocuk ise ailesi hakkında bilgi alınarak iletişim kurulmaya çalışılır ve konu ile ilgili olarak adli
makamlarla iletişime geçilir. Hasta İletişim Birimi sorumlusu bu sırada bebek veya çocuğun ailesine destek olur.
Olay sonuçlanınca durumu Hasta Güvenliği Komitesine raporlar.
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