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Sadece iktisat bilen iyi iktisatçı olamaz  
İktisatçı, filozof F.A.V. Hayek (1899-1992)  

Farklı disiplinlerin birikimlerinin harmanlanmasıyla 
daha etkin çözümler bulunabilir 

Bilgi, birikim arttıkça disiplinler de iç içe geçiyor 

Sonuç elde etmek için farklı disiplinlerle işbirliği 
gereklidir 



 1928, diyabetik yaralarda   
multidisipliner yaklaşım 

 Diyabet hemşiresi yetiştirilmiştir 
Joslin EP Deaconess Hospital, Boston 



1992, Rosenfield, sağlık ve sosyal bilimcilere 
çözüm için üç düzeyde sınıflandırma 
önermiş: 

 

• Multidisipliner  

• İnterdisipliner 

• Transdisipliner  

 

21. yüzyılda bilim dünyasında uygulanmaya 
başlanmış  



Multidisipliner (MD)(Seviye 1):  

Farklı disiplinlerdeki araştırmacılar 
birbirinden bağımsız hedefleri olsa 
da, ortak bir sorunu çözmek için 
asgari ilişki içerisindedir 



İnterdisipliner (ID)(Seviye 2) :  

Farklı disiplinlerdeki araştırmacılar 
birbiriyle uyum içerisinde yer almakta 
ve ortak paydalar barındırmaktadır 

 

• Disiplinlerin çalışma alanı diğerleri tarafından 
daraltılamıyor, aksine disiplinler birbiri 
içerisinde gelişme imkanı bulmaktadır. 



Transdisipliner (TD)(Seviye 3) :  

Farklı disiplinlerdeki araştırmacıların 
hepsi sorun ile ilgili ortak kesişim 
noktalarını belirlerler ve kendilerine 
özgü çözümlerini ortaya koyarlar. Aynı 
kavramın iki disiplin ile de açıklanabildiği 
durumdur ve disiplinlerin kesişmesidir 



 
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu’nda MD ve ID yaklaşımın farkı;  

 

MD takım yaklaşımı 

Farklı disiplinler her biri 
kendi becerisine göre 

kendi bakış açısıyla 
hastaya yaklaşır 

Bu birbirinden bağımsız 
konsültasyonlar 

şeklinde gerçekleşir 

ID takım yaklaşım 

Ayrı disiplinler tek 
konsültasyonda tartışırlar 

Aynı anda hasta bulunur 
veya erişilebilir 

Yakınları ile temasa 
geçilebilir. 

RL Jessup, Australian Health Review August 2007 Vol 31 No 32007,  



İnterdisipliner takım 

Özelliği, ortak karar verme ve sorumluluğu paylaşma 

Üyelerin kimlikleri temsil ettiği departmana aittir, kendi 
kimliği ön planda değildir. 

Kişisel gelişim ve büyüme fırsatı   

Sorumluluk paylaşımı ve profesyonelliğe katkı 
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Amaç  hastaya 
yarar sağlamak, 
Ampütasyon 
oranını düşürmek 

Bu belirli 
aralıklarla  
toplanmak 
anlamına 
gelmiyor  



•Takım üyeleri yakın işbirliği 
içinde çalışmalı 
•Bu bütün uzmanların hasta 
başında aynı anda  toplanması 
anlamına gelmez 
•Önemli olan; İhtiyaç 
duyuluğunda bilgi ve 
tecrübelerini anında birbirine 
aktarıp tedaviye katkıda 
bulunmaktır. 
 



Sorular, Sorunlar… 

• Toplantı nerede olacak ? 

• Toplantı gereksinimleri ? 

• Kim nerde hastayı 
görecek ?  

• Hasta nereye yatacak ? 

• Aynı hekim sabit fikir.. 

• Her toplantıya aynı hekim 
mi ? 



GATA Kronik Yara Konseyi (KYK) (2013); 

• Hiperbarik Tıp ve Sualtı Hekimliği (HBT) 

• Enfeksiyon Hastalıkları 

• Kalp Damar Cerrahisi 

• Ortopedi 

• Endokrinoloji ve Metabolizma Hast 

• İç Hastalıkları 

• Mikrobiyoloji 

• Plastik Rekonstriktif Cerrahi 



Toplantı ? 

• Adı; kronik yara konseyi (KYK) 

–  Kronik yara nedeni  sadece diyabet değil 

 

– Neden HBT’de? 

• Pansuman orada, HBO alıyorlar 

• Fiziksel koşulları HBO sağlıyor  

• Kronik yara sahipsiz kalmasın 







GATA KYK katılımı 

KYK 



Saat 11:12 



HBO HBO 

HBO 

HBO 
ENF 

ENF 



OLGU (32/E) 

• Tip1 DM, KBY, diyaliz alıyor 

• 1.5 ay önce başparmakta 1,5x1cm yanık 
• Debridman 

• 2 hafta sonra morarma ateş 

• Plastik Cerr. AB tedavisi 

• 3 gün sonra aynı hastane ortopedist 
ampütasyon endikasyonu koymuş 





Olgu: Acil Hasta !!! 

• 2 gün sonra, bütün bacakta ağrı, büllöz lezyon 

• Hafta sonu GATA Acile başvuru 

• Enfeksiyon Hastalıklarına yatış (18/01/2014) 

• Sağ ayak 1. parmak nekrotik 

• Hipoglisemik ataklar 

• Aynı gün KYK, diz altı ampütasyon kararı, 
aynı gün diyaliz 

• 21/01/14  bulantı kusma genel durum 
kötüleşti 





OLGU 

• Gece hasta kendini iyi hissetmediğini ifade etti 

 

• Sonra kardiyak arrest geçirdi 

 

• Yoğun bakıma alındı, ertesi gün ex… 



İD yaklaşımın artıları 

Herkesin tek başına yapacağı katkıdan çok daha fazlası 

Bir nevi “olay odaklı konferans” yaklaşımı ve geniş perspektifli  

Hastanın geleceğine kolektif karar verilmiş olmakta 

Farklı disiplin ve profesyoneller arası bilgi ve perspektif değişimi 

Daha bütüncül / etkili çözümler üretilir  



İnterdisipliner yaklaşımın eksileri 

Yeteri kadar zaman 
ayrılabilecek mi? 

Belirli branşlardaki 
hekimler, belirli 
periyotlarda, aynı gün aynı 
yerde ?  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qjpnwnVLoRgYqM&tbnid=uY0kKfyoFep15M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kariyer.trakya.edu.tr/pages/kariyer-ve-zaman-yonetimi&ei=hRxVU657y4azBtOkgYgO&bvm=bv.65058239,d.bGQ&psig=AFQjCNFKIozJmL09c3Po-EGQpksarVNquQ&ust=1398173078639836


İnterdisipliner çalışmanın zorlukları 

Düşünmeyi 
sınırlandırabilir.  

Yani nasıl olsa benim 
yerime birileri düşünüyor 
ve planlama yapıyordur 
duygusu verebilir 



Gerçekçi bir analiz yerine 
uyumu  bozulmamak için 
anlaşma eğiliminde olma 

• Ekibin dokunulmaz olduğu 
yanılgısı 

• Olağanüstü bir iyimserlik hali 

• Hata yapma olasılığı göz ardı 
edilmesi, aşırı risk alma 

• Olduğundan daha güçlü 
hissetme 

• Gelen uyarılara aldırmazlık 

Grup düşüncesi 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qLN1xTE2ixtmWM&tbnid=Ks8aHpHPJpmGhM:&ved=&url=http://israelmatzav.blogspot.com/2011/12/certain-security-council-members.html&ei=6N9oU9bfCsvYygPXj4CYBQ&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNG5cM2LRQ8V4cIIixG6I9wirMKmBQ&ust=1399468392526731


Sosyal kaytarma 

Grup üyesi olarak 
harcanacak çaba ve 
zaman bireylerin tek 
tek harcayacağından 
daha az olması 

• Bazı üyeler fazla çalışırken 
diğerleri daha az çalışabilir 

• Bazıları kendi işlerini 
başkalarının sırtına 
yükleyebilir 



Sosyal etki 

Başka bir insanın 
yargı, tutum ve 
fikirlerinin etkisi 
altında kalarak 
kendi tutum, fikir 
ve yargılarında 
değişiklik meydana 
gelmesi 

http://www.ismailunlu.com/wp-content/uploads/2010/10/Sosyal-ağlar-ile-bağlan.jpg


Bazı üyeler 
takım 
çalışmasını zor 
ve kendi doğal 
yapısına aykırı 
bulabilirler 

http://thumbs.dreamstime.com/z/difficult-situation-19016272.jpg


Takım üyelerin 
birbiri ile rekabeti  
konseyin tümüne 
zarar verebilir 

Hasta için yanlış 
değerlendirmelere 
neden olabilir 



Üyeler ortada bir 
başarısızlık olduğunda 
bunun nedenini 
konsey üyelerinin biri 
veya bir kısmında 
görebilir 

Bu durum konsey 
çalışmasını olumsuz 
etkiler 



Ekip çalışması 
hasta ve aile ile 
birlikte çalışan 
onlarla direk 
temasta olan, 
onların muhatap 
olduğu kişiliği 
silikleştirebilir 

http://lawcollegesinindia.files.wordpress.com/2013/05/depositphotos_2038667-person-holding-question-mark-sign-in-crowd.jpg


Her bir ekip üyesi hasta ve ailesine 
hastalıkla ilgili deneyimlerini 
bildiklerini farklı yönleriyle aktarır 

Ekibinin her üyesi farklı bakış 
açısını hastaya yansıtabilir 

Hastada güvensizlik hissi 
oluşturabilir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=j1pYXVRJ7vVsuM&tbnid=nKcfXq1YQSRuhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.100grandonmywrist.com/2012/06/where-is-that-beat-from-volume-48.html&ei=1qRgU9rGKMGvO9OwgagP&bvm=bv.65636070,d.d2k&psig=AFQjCNHhm5-nFABBhJlltLUsxaFUCc6PPA&ust=1398928885415942


Farklı yetenek 
ve bilgide 
insanları bir 
arada tutmak 
zor dur. 

http://www.resimrehberi.com/resimleri/7892/7892.html


Takım üyelerinin değerleri, öncelikleri ve 
yaklaşımları farklı olur. 

Çoğu zaman güç çatışması kaçınılmazdır.  

Bazı takım elemanları kontrolü ele almak 
için mücadele ederler 

Kıdemli olan fikrini bastırabilir 

Hiyerarşik takımlarda üst hiyerarşinin 
görüşlerine katılma eğilimi vardır 

http://thumbs.dreamstime.com/z/3d-disagree-people-23749517.jpg


Bu zenginlikteki bir takımı yönetmek 
özel beceri ister 

Liderin çok yetenekli olması ve 
hassas dengeleri iyi koruması gerekir 

Bazıları kendi statülerini 
farklı/özel/ayrıcalıklı görürler 

Karşılıklı eleştiriler istenilen sonucu 
almayı zorlaştırır 

Katılımcıları rahatsız etmeyecek bir iş 
planı yapmak gereklidir 



Katılımcıların rol ve 
sorumlulukları net olmalı ve 
bunu takım elemanları 
benimsemelidirler 

Takım elemanı farklı amaçlarla o 
takımda olabilirler 

Kişisel hedefler ön planda 
olmamalıdır 

Takım elemenları takımın 
başarısından önce kendi 
başarılarını düşünebilirler 



Her eleman kendisi 
açısından önemli 
olan noktaya 
odaklanacağından 
diğerleri için 
önemli olan 
noktaları 
görmeyebilir ve bu 
nedenle de 
diğerleriyle 
anlaşmakta 
zorlanabilir 



Bazı takım elemanları farklı fikirde 
olsalar bile kimseyi kırmamak, 
sorumluluk almamak, grup 
dinamiğini bozmamak için 
fikirlerini açıklamaktan 
çekinebilirler 

Takımlarda farklı fikirde insanlar 
sevilmediğinden takım üyelerinin 
ortaya çıkan ağırlıklı görüşe katılma 
eğilimi vardır 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ul_mOXW4ISrh9M&tbnid=RDvv7c045o2BYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/mar/18/debate-global-development-leadership&ei=FixWU5a2NuKu0QXKvIC4CA&psig=AFQjCNHstlbGr_8R6XXHWoG_JK1x7H4Iog&ust=1398242492855230


Toplantı, zaman,  kaynak, mekan ister 

Böyle bir takımı geliştirmek ve etkin 
uygulamalara imza atmak zaman alır. 
Hemen olmayabilir 

Çok uzman bulununca bunu maliyetini 
karşılamak hem kurumlar için hem de 
hastalar için çok güçleşir 



Bazen tek perspektiften 
yaklaşmak daha sağlıklı olabilir 

Metodolojik fark, disiplinlerinin 
farklı etikleri ve sınırlamaları 
ortak çözümü zorlaştırabilir 

Bazen çözüm çok basitken çok 
kişinin müdahalesiyle zorlaşabilir 

Bazen farklı öngörüler bilgi ve 
yaklaşım kirliliğine sebep olabilir 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OBg-7NtY9YopJM&tbnid=iyMvYge-3Op-FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://research-methodology.net/category/personal-reflection-and-development/&ei=TVhWU83fEo2a1AX864HQAQ&bvm=bv.65177938,d.bGE&psig=AFQjCNGEpzlOD5Lf7SXh4eNlRXAvgThbdg&ust=1398253305357722


Birçok uzman tarafından 
incelenen hastanın psikolojisini 

bir düşünün!!! 



Böyle takımlarda “USUL 
ESASTAN ÖNCE GELİR” 
prensibi vardır. Fakat usule 
uyacağız diye çözümün 
ertelenme tehlikesi vardır 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=loilx8Txnp1oIM&tbnid=ymedy4YOeGGowM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrso.ntua.gr/distract/&ei=VF1WU_WRJIWX0QWw4YHABg&bvm=bv.65177938,d.bGE&psig=AFQjCNHQndVQHDK2AxzLSR5jOO1aReBDkg&ust=1398255293202440


“Benim buraya gelmemim tek nedeni 
ben yokken bizim klinige uygunsuz 
olarak hasta yatırılmasın diyedir” 

                        Bir KYK üyesi  
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