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DEĞERLENDİRME / AÇIKLAMA

OLAY YERİNDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Güvenlik olay yerine geldi.
Servis giriş kapıları kilitli
Servise giriş için telefon ile arandı.
Hasta odasının kapısında mor bebek görseli asılı
Ziyaret için hasta isim teyidi yapıldı.
Ziyaretçi kimlik tespiti yapıldı.
Bebeğin kol bandı var.
Olay tespit edilip santral arandı.
Güvenlik monitör odası kattan arandı.
Bebeğe/çocuğa ait tüm kayıtlar kilit altına alındı.
Sorumlu Hemşire / Bölüm hemşiresinden ayrıntılı bilgi alındı.
Güvenlik eşkal tespiti yaptı.
Hemşiresi ile birime yakın yerler araştırıldı.
Bir güvenlik görevlisi olay mahallini tutuyor ve hiçbir yere dokunulmuyor.
Güvenlik tarafından olayın gerçekleştiği birimdeki personel ve diğer hasta yakınları sorgulanır.
Sorumlu Hemşire / Supervisör / Gece Amiri tarafından bebeğin / çocuğun hekimine bilgi verildi.
SANTRAL
Santralden doğru anons yapıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Güvenlik tüm çıkış noktalarını tuttu.
Güvenlik tüm çıkış noktalarını monitörden izliyor.
Güvenlik görevlisi Hemşire ile toplanma alanlarına gitti ve tespit yaptı.
Yerel polis merkezine olay bildirildi.
Hastanenin dışında da arama için bir güvenlik görevlendirildi ve arama başladı.
İptal anonsu yapıldığında monitör odasındaki güvenlik tarafından teknik hizmetler arandı.
TEKNİK HİZMETLER
Bütün asansörler lobiye indi.
Porter, asansörlerdeki telefonlardan teknik servisi arayarak, asansörlerin tekrar çalışması içi
haberdar etti.
Tüm asansörlere porterlar yerleşti.
Tüm kucağında bebek/çocuk olanlar toplanma alanına yönlendirildi.
Asansörlerde kontrollü iniş-çıkışı sağladılar ve anons iptal olana kadar asansörlerde kaldılar.
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ YÖNETİCİSİ
Olay mahalline geldi.
Hasta ailesi / yakınlarını ayrı bir odaya aldı
Hasta yakınlarına gerekli açıklamaları yaptı, sakinleştirdi.
Servisteki diğer hastalara açıklama yaptı.
Toplanma alanına inerek oradaki çocuklu ailelerin olay hakkında bilgilendirdi, açıklama yaptı.
Her birimdeki sorumlu hemşireler tarafından hasta / yakınları bilgilendirildi.
DİĞER
Güvenlik amiri/gece müdürü ile birlikte Başhekimlik ve üst yönetim bilgilendirildi.
İptal anonsu yapıldı.
Tüm çalışanlar bebekli/çocuklu sahışların toplanma alanlarına yönlenmesini sağladı.
Bebek bulundu.
Bebek ailesi ile birlikte kontrol için acil servise götürüldü.
Şüpheli kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
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