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Ekip 
 

 

bilgi, beceri, deneyim ve 
uzmanlıkları ile  

duruma katkıda bulunabilecek  

bilinçli olarak seçilmiş 
kişilerden oluşur 
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Neden ekip oluşturulur? 
 

 

Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı  

bilgi yada becerilere ihtiyaç duyulduğunda 
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Ekip çalışması 
 

 

Belirli amaca yönelik,  

bilinçli biçimde gerçekleştirilen  

işbirliği süreci 
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Sağlık ekibi 
Ortak hedefe ulaşmak için : 

 

Farklı sağlık meslek üyelerinin bir araya geldiği,  

her birinin kendi görevlerini yerine getirdiği,  

bilgi ve deneyimlerin sürekli paylaşıldığı,  

ortak kararların alındığı,  

kararların birlikte uygulandığı bir birliktir  

/birlik olması beklenir 
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 İnfeksiyon Kontrol Komiteleri 
 İnfeksiyon Kontrolü 

 

Sorun çözme ekibi  

 

? 

 

Kendi sorunlarını çözme  
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Ekip çalışmasında; 

    

 ekip üyelerinin birbirlerinin  

mesleki eğitimleri ile bağlantılı  

görev yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeleri  

zorunluluktur 
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Temel sorun 1 
 

 

Ortak amaç olmaması 
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Temel sorun 2 
Rollerin belirsiz olması  

Bilinmemesi  

Bilinmek istenmemesi 

 

 

 

Bir mesleğin diğer meslek üyelerini sürekli yönetmesi 
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Rollerin bilinmemesi 
(Birbirlerinin mesleki eğitimleri ile bağlantılı görev 
yetki ve sorumluluklarını iyi bilmemeleri) 

Yersiz ve yanlış beklentiler 
içine girilmesi  

Eğitimleri kapsamına 
girmeyen alanlarda görev 
yüklenilmesi 
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Sağlık ekibinde; 
(HİKK dahil) 

  

 

  hemşirenin eğitimi hakkında bilgi sahibi olmamaları 

  onların görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamını 
bilmemeleri 
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İnfeksiyon Kontrolü 

İnfeksiyon kontrol hemşiresi ? 

 

İnfeksiyon kontrol komitesi? 

 

Hastane yönetimi ? 

 

Bakanlık ? 

 

 

Tüm 

çalışanlar 
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ÖRNEKLER 
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Yer yüzey temizliği 
Özel şirket  

 Eğitim 

Denetim 

 

Temizlik Şirketi 

Hastane Müdürlüğü – Hemşirelik Müdürlüğü  

idare amirleri – sorumlu hemşireler 
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Havalandırma  
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Atıklar 
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El hijyeni 
   Malzeme alımı  

  Şartname hazırlanması ? 

  İhaleye katılım ? 

  Malzemenin / belgelerin kontrolü ? 

   Eğitim  

  Teorik / Uygulamalı 

  Tüm çalışanlara 

    Denetim / Gözlem 
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Aşılar 
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Etkin / sorunsuz ekip çalışması için: 
 

 

Demokratik yönetim anlayışı 

Yetki ve sorumlulukların tanımlanması 

Personel seçiminde liyakata önem verme 

Bireylerin gelişmesine olanak tanıma 
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 İnfeksiyon kontrolü   

   tepe yöneticisi dahil tüm yöneticiler ve  
hastanedeki tüm çalışanların 

 sorumluluğundadır 
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