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Sunum Planı

✓ El Hijyeni Tarihçe

✓ El Hijyeninin Önemi

✓ El Hijyeni Uyumu Sorunu



Tarihçe

Ignaz Philip Semmeweis (1847) 

✓ Kadın Doğum 
uzmanı,Viyana’da 

 Puerparal ateş (sepsis)

✓ Anne ölümlerinin yüksekliğini 
otopsi sonrası doğum yaptıran 
doktorların ellerini 
yıkamamalarına bağlamış

I. Klinik 

 Doktor ve tıp öğrencileri
II. Klinik

 Ebeler

Klorlu Solüsyon ile El Temizliği 

Semmelweis’in bu çalışması antiseptik ajanla el yıkamanın sabun ve

suya göre daha etkili olduğunu gösteren ilk kanıttır.



“Puerperal sepsisli kadınların 

ölümüne yol açan, hasta kadından 

öldürücü mikrobu alarak sağlıklı 

olanlara taşıyan doktorların 

ELLERİDİR” 

(Louis Pasteur)

Louis Pasteur               
1822- 1895

✓ El yıkama ile anne ölümlerini %90 

azaltmış

✓ Tıp çevreleri tarafından dışlanmış 

✓ Akıl sağlığı olumsuz etkilenmiş

✓ Tedavi gördüğü akıl hastanesinde ironik

bir şekilde “SEPSİS” ten hayatını 

kaybetmiş.

Ignaz Philip Semmelweis
(Annelerin Kurtarıcısı) 



Cildimiz;

✓ Bakterilerle kolonize

✓ Vücudun farklı bölgelerinde 
miktarı değişik

✓ 3.9x104 – 4.6x106 CFU/cm2

✓ Geçici ve kalıcı flora 

✓ Geçici flora hastane 
enfeksiyonlarında çapraz 
kontaminasyondan sorumlu



Kontamine 

olmuş

cansız objeler

Duyarlı 

hastalar

Sağlık çalışanlarının 

elleri

El hijyenine uyum

~ % 50

Her gün cildimizden canlı mikroorganizma içeren 

106 hücre dökülür!



Eller Nasıl Kontamine Olur ?

2-6 dakika sonra ellerde %50 canlılık gösterebilmekte

Eldivenli ve eldivensiz parmak uçlarında 60 dakika

Ellere bulaştığında 180 dakika kadar 



Çevredeki ve Hastanın Üzerindeki Mikroorganizmalar



Mikroorganizmaların Hastadan Sağlık Çalışanının

Eline Geçişi



Organizmanın Sağlık Çalışanının

Elinde Bulunması



Yanlış El Yıkama



El Yıkamadaki Yetersizlik Hastalar

Arası Çapraz Geçişe Neden Olur



El Yıkamadaki Yetersizlik Hastalar

Arası Çapraz Geçişe Neden Olur



Hasta Bakımı Sırasındaki El Yıkama
Yetersizliği Hastanın Kendi İçinde Çapraz

Geçişe Neden Olur



Çapraz Bulaş Önlenebilir mi?

Nasıl?



El Hijyeni

Hijyenik el yıkama 

El antisepsisi Cerrahi el yıkama ve ovma

El Antiseptiği
Antimikrobiyal

Sabun 

El 

Antiseptiği

El yıkama

Antimikrobiyal sabun

Normal sabun



El Hijyeni

Ellerde gözle görülür 

kirlenme varlığında;

- Su ve sabun ile el yıkama

Ellerde gözle görülür 

kirlenme yoksa;

- Alkol bazlı el 

antiseptikleri ile el 

ovalama



El antisepsisi

Sağlık kurumlarında fotoselli el kurutma 
makinesi, kumaş havlu ve katı sabun 

kullanılmamalıdır (II).



Doğru El Yıkama



El Yıkama

40-60 sn

Alkol Bazlı Sol. İle Ovma

20-30 sn

Süre!!!



El Hijyeninde 5 Endikasyon

3. Aseptik

işlemlerden 
önce el 
hijyeni 
sağla

1. Hastaya

dokunmadan

önce el hijyeni

sağla

2. Hastaya

dokunduktan 

sonra el hijyeni

sağla

4.Vücut sıvılarıyla

Temas sonrasında

el hijyeni sağla

5. Hasta ve 
çevresine

dokunduktan

sonra el hijyeni

sağla 



Cerrahi El Hijyeni

✓ Geçici floranın tamamen, kalıcı floranın kısmen ortadan kaldırılması 

amaçlanır

✓ İrritan olmamalı

✓ Geniş etki spektrumlu

✓ Hızlı ve persistan etkili olmalı

✓ Yüzük, saat vs çıkartılmalıdır
2-6 dakika



Cerrahi El Ovalama

Günün ilk ameliyatı 

öncesinde ellerin cerrahi el 

yıkama kurallarına uygun 

yıkanması

Ameliyatlar arasında gözle 

görülür kirlenme, (rezidü 

pudra veya biyolojik sıvı 

yoksa) eldiven delinmesi 

gibi durumlar yoksa Ortalama 60 sn



El Hijyeninin Diğer Önemli Noktaları

 Suni tırnak Ø

Tırnakların uzunluğu tırnak 

etini geçmemeli



El Hijyeni Ajanlarının Seçimi

✓ Etkin ve düşük irritasyon potansiyeli..

✓ Personelden ürünlerle ilgili bilgi alınır  

(koku, irritasyon, ciltte bıraktığı his vb)

✓ Uygun dağıtıcı sistemler..

✓ Ellere kullanılan diğer ürünlerle 

etkileşimi önemli!

Hijyenik El Yıkamada Antibakteriyel

Etkinliği Olan Ajanlar

✓ Alkoller

✓ İyodofor

✓ Klorheksidin glukonat

✓ Kloroksilenol



ALKOLLER

•Etil alkol, isopropil alkol (propan-2-ol), n-propanol (tek başına /kombine)

•Bakteri sporları hariç vegetatif haldeki tüm m.o.lara etkili

•Protein denatürasyonu

•Optimal etki % 60-95’lik konsantrasyonlarda sağlanır

KLORHEKSİDİN

•Etkinliği pH bağımlıdır (5.5-7.0)

•Organik madde varlığında etkinlik azalır

•Antibakteriyel etkisi yavaştır

•Derinin stratum korneum tabakasına bağlanarak altı saat gibi uzun bir süre kalıcı etkinlik yaratır 

•Sporostatik ve mikobakteriostatiktir

•Zarflı virüslere etkili

İYOT ve 
İYODOFORLAR

•Antiseptik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sporosidal etkinlik yoktur

•Organik madde varlığında inaktive olur

•İyodoforla el yıkama sonrası, etkinlik 30-60 dk devam eder

•Gram negatif basillerle kontamine olabilir



El Hijyeni Amaçlı Ürünlerin Etkinliği

İyi Daha İyi En İyi

Sabun Antimikrobiyal Sabun Alkol Bazlı El Antiseptikleri



El Antiseptiklerinin Antimikrobiyal Spektrum ve                

Etki Süreleri
Grup Gram-pozitif Gram-negatif Mikobakteriler Funguslar Virüsler Etki hızı

Alkoller +++ +++ +++ +++ +++ Hızlı

Klorheksidin +++ ++ + + +++ Orta

İyodin

Bileşikleri

+++ +++ +++ ++ +++ Orta

İyodoforlar +++ +++ + ++ ++ Orta

Fenol 

Deriveleri

+++ + + + + Orta

Kuarterner

Amonyum

+ ++ - - - Yavaş



Alkol Bazlı El Antiseptiklerinin Etkinliği;

◼ İçerikteki alkolün tipi

◼Konsantrasyonu 

◼Temas süresi

◼Kullanılan miktar

◼Alkol uygulandığında elin kuru olmasına

Özen gösterilmelidir….



El Antiseptiği Alımında,
1- Ürün cerrahi ve hijyenik el antisepsisi için uygun olmalı

2- Ürün nemlendirici faktörler içermeli, kokusu irritan olmamalı

3- Ürün cildi kurutmamalı, rahatsız etmemeli, pullanmaya neden olmamalı, irritasyon ve alerji yapmamalıdır. Cilt  pH’sına uygun olmalı

4- Ürün %60-%95 oranında alkol bazlı olmalı, alkol içeriği metanol olmamalıdır. İki veya daha çok farklı alkol içerenlerde alkol 
konsantrasyonu toplamda % 60 dan az olmamalı

5- Ürün bakteriler(Mikobakterium tüberkülozis, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, psödomonas aeroginosa ve 
acinetobakter türleride dahil olmak üzere dirençli Gram negatif basiller ve Gram pozitif koklar), mantarlar ve virüsler (Hepatit B, Hepatit 
C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalı 

6- Ürün geniş spekturumlu olup 30 saniye içinde etkin el antisepsisi sağlamalıdır.
.

7- Ürünün uluslararası kabul edilmiş test yöntemleri ile test edildiğine dair mikrobiyolojik ekspertiz raporları olmalı ve firma bunu 
belgelemeli

8- Ürünün “Biyodisal Ürün Ruhsatı” bulunmalı ve firma bu ruhsatı belgelendirmeli   

9- Ürün ambalaj büyüklüğü 500mlt -1 litre olmalı

10- Ürün ağzı mühür kapaklı  ve PVC içermeyen orijinal ambalajlarda olmalı

11- Ürünün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, marka, üretici adı, üretim tarihi, üretim parti seri(LOT) numarası, formülasyonu, 
kullanım şekli belirtilmiş olmalı

12- Ürün ile birlikte her iki litre ürün için 1 adet pompa bedelsiz olarak teslim edilmeli

13- Teslim tarihinden itibaren ürün en az 18 ay  miadlı olmalı, Firma kendisine ait ürünün miad bitimine üç ay kalaya kadar, uzun miadlı
ürün ile değiştirmeli

14- Ürün mevcut duvar aplikatörlerine uyum sağlamadığı takdirde yüklenici firma 500 adet duvar aplikatörlerünü değiştirmeyi ve 
montajını yapmayı taahhüt etmelidir. Ayrıca bozuk veya ürünün kullanıldığı dönemde bozulan veya kırılan aplikatörler ilgili firma 
tarafından değiştirilmeli

15- İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Halk Sağlığı Kurumu veya Tıbbı Cihaz Kurumundan 
ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.



İdeal El Hijyeni Yaklaşımı

 El hijyenini iyileştirmek adına, yayınlanmış araştırmalardan el hijyeni 

yaklaşımında hangi öğelerin bir arada sunulması gerektiğini 

belirlemiştir.

Luangasanatip N, et. al, “Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-

analysis”, BMJ, 2015; 351: h3728.



8 Bileşen

Luangasanatip N, et. al, “Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-

analysis”, BMJ, 2015; 351: h3728.

Sorumluluk

Ödüllendirme

Hedef belirleme

Kurumsal güvenlik şartları

Hatırlatmalar

Geri bildirim

Eğitim

Sistem değişikliği



Eldiven Kullanımı

Yanlış güven hissi!

El hijyeni uyumunu azaltan 

bir uygulama!



Eldiven Kullanımı

✓ Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el 

antisepsisi sağlanmalıdır

✓ Eldivenler yıkanmamalı

✓ Tekrar kullanılmamalı

✓ Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı



Doğru Eldiven Kullanımı

✓ Kan ve sekresyon teması durumunda eldiven kullanımı

✓ İşlem bittiğinde eldiven çıkartılması

✓ Hastadan hastaya geçerken eldiven değişimi

✓ Aynı hastada kirli bölgeden temiz bölgeye geçerken eldiven 

değişimi

✓ Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni 



ÖNEMLİ!!!

Eldiven kullanımı el temizliği yerine 
geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-
19’dan korunmak amacıyla eldiven 
kullanılmamalıdır.

Eldiven kullanımı gereksiz bir güven 
hissi oluşturarak el yıkama sıklığını 
azaltabilir ve ellerle bulaş riskini 
arttırabilir.

Şermin İNAL/KSÜ SUAH İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi 



El Hijyeni Uyumu



SKS Hastane (Sürüm 6.0)

 SEN06 Hastane el hijyeni politikası 

tanımlanmalıdır.

 (Ç) SEN07 Çalışanlar, el hijyeni 

konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik 

edilmelidir.

◼ SEN07.01 Sağlık çalışanlarına el hijyenini 

sağlamaya yönelik eğitimler verilmelidir.

◼ SEN07.02 Sağlık çalışanlarının el hijyenini 

etkin uygulamasına yönelik teşvik edici 

çalışmalar yapılmalıdır.
SKS Hastane (Sürüm 6.0)

1. Baskı: Ankara, Haziran 2020

ISBN: 978-975-590-766-6

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156



SKS Hastane (Sürüm 6.0)

 SEN08 Sağlık hizmeti sunulan alanlarda el 

hijyenini sağlamaya yönelik gerekli malzemeler 

bulunmalıdır.

◼ SEN08.01Sağlık hizmeti sunumu sırasında çalışanın kolay 

erişebileceği şekilde eldiven ve el antiseptiği bulunmalıdır.

◼ SEN08.02 El yıkama alanlarında el hijyenini uygun 

şekilde sağlamaya yönelik altyapı ve ekipman (sıvı/kopuk 

el sabunu, kağıt havlu, pedallı/sensorlu cop kovası 

vb.)bulunmalıdır.

◼ SEN08.03 El hijyeni ürünlerinin birim bazında uygun 

yerde ve yeterli şekilde bulunma durumu düzenle 

aralıklarla kontrol edilmeli ve kaydedilmelidir.

SKS Hastane (Sürüm 6.0)

1. Baskı: Ankara, Haziran 2020

ISBN: 978-975-590-766-6

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156



SKS Hastane (Sürüm 6.0)

 SEN09 Personelin el hijyeni bilinci ve 

uygulama düzeyi ölçülmelidir.

◼ SEN09.01 Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan 

ölçekler ile personelin el hijyeni bilinci ve el 

hijyeni uygulama düzeyi en az yılda bir kez 

ölçülmelidir.

◼ SEN09.02 İdari ve teknik personel dışında, 

hastaya hizmet sunumunda görev alan tüm 

personel ölçek uygulamasına dahil edilmelidir.

◼ SEN09.03 Ölçüm sonucuna göre iyileştirmeye 

yönelik gerekli faaliyetler yapılmalıdır.
SKS Hastane (Sürüm 6.0)

1. Baskı: Ankara, Haziran 2020

ISBN: 978-975-590-766-6

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156



SKS Hastane (Sürüm 6.0)

 (Ç) SEN10 Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir.

◼ SEN10.01“5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlara yönelik haberli 

gözlemler yapılmalıdır.

Gözlemler, asgari aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

◼ Gözlemler, bir yıllık süreç içinde tüm hasta bakım alanlarını kapsayacak şekilde 

gerçekleştirilmelidir.

◼ Yoğun bakımlardaki gözlemler, her üç aylık donemde, tüm personeli kapsayacak şekilde 

yapılmalıdır.

◼ Gözlemler, en az üç ayda bir analiz edilmelidir.

◼ Epidemi şüphesi ya da riski olduğu durumlarda, ilgili kliniklerde gözlem sıklığı ve sayısı 

artırılmalıdır.

◼ Gözlemciler konu ile ilgili eğitim almış olmalıdır.

 SEN10.02 El hijyeni gözlem sonuçları yönetim ve ilgili birimlerle paylaşılmalı, 

çalışanlar birimlerine ait gözlem sonuçları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.



5 Endikasyon Kuralı El Hijyeni Gözlem Formu



SKS Hastane (Sürüm 6.0)

Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm2.0; Revizyon-00) 

Ankara, Temmuz 2020 

ISBN: 978-975-590-770-3 

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1175 



Temas Oncesi Oran Temas Sonrasi Oran
Aseptik Islemlerden

Once Oran

Vucut Sıvılarının

Bulasma Riski Sonrası

Oran

Hasta Çevresi Temas

Sonrası Oran

Seri1 73,9 89,57 85,58 94,21 78,7
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Türkiye 796 Kurum Verisi ile 5 Endikasyona Göre 

El Hijyeni Uyum Oranı

Türkiye 2002-2008 El Hijyeni Uyum Oranı %12-34

Türkiye 796 Kurum Verisi ile 2017 % 84,4 tür.

15.12.2018 DEZENFEKSİYONDA DÜN BUGÜN YARIN G.ANTEP SEMPOZYUMU(HİKDER)



✓ El hijyeninin önemini 
biliyorum

✓ Kendimi ve ailemi 
koruyorum

✓ Hastanede çalışıyorum

✓ En çok ellerimi 
kullanıyorum

✓ Mikrop kapmaktan 
korkuyorum

✓ Mikropları eve taşımak 
istemiyorum

✓ Sağlık vermek istiyorum.

✓ Hastaları mikroplardan 
koruyorum

✓ Enfeksiyon hemşiresi 
gözlem yapıyor

✓ Çünkü sağlığın altın kuralı

Ellerimi yıkıyorum 
çünkü………….



Ellerimi yıkamıyorum 

çünkü………….

✓ Eldivenim koruyor

✓ Hastaya dokunmadım ki... 

✓ Ellerim kirlenmedi ki

✓ Çok yıkamaktan ellerim 

tahriş oluyor

✓ Zaman kaybı 

✓ Çok yoğunum

✓ Bana birşey olmaz

✓ Az önce yıkamıştım

✓ Hastaya dokunmadım ki

✓ Allerjim var,

✓ Bir kere yıkamıştım, her 
zaman mı yıkayacağım?

✓ UNUTUYORUM!!!

✓ Ben ……… birşey olmaz

✓ Amaan ne gerek var....



Uyum Nasıl Artırılır?

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://tomc.home.mindspring.com/resources/forget.gif&imgrefurl=http://tomc.home.mindspring.com/forget.htm&h=288&w=206&sz=2&hl=tr&start=14&tbnid=l2GolqGn0zdOZM:&tbnh=115&tbnw=82&prev=/images?q=FORGETFULNESS&gbv=2&svnum=10&hl=tr&sa=X


Kılavuzlar- Projeler

El Hijyeni Klavuzu

2008



DSÖ Projesi

2018 
“Sağlık Bakımında 
Sepsisi Önlemek 
Elinizde” 

http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2018/en/



«Ellerimizde Sağlık Kampanyası»

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dernekler İşbirliğiyle



Sistem Değişikliği,

Altyapı ve el hijyeni ürünlerine 

ulaşım,

✓ Dispenser’lerin uygun şekilde 

yerleştirilmesi gerekir. (Bakım 

noktalarından <2 metre uzaklıkta)

✓ Dispenserlar da kullanım kolaylığı

✓ Ürün&Cilt uyumu

✓ Ürün devamlılığının sağlanması



Nemlendirici krem kullanımı??

19.10.201802.11.2018

KSÜ SUAH Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışıldı, Üreme olmadı!

Çalışma tarihi; 06.12.2018 

Eller kurudukça irritan kontakt dermatit riskini azaltmak 

için nemlendirici krem kullanımının sağlanması



Eğitim Çalışmaları

✓Devamlı olmalı

✓Lokal ve kültürel 

şartlara uygun öneriler 

içermeli

KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ ÇOK KÜÇÜK 
YAŞLARDA BAŞLAYAN BİR SÜREÇ!



Eğitim Çalışmaları

✓ Hangi durumda

✓ Hangi uygulama

✓ Nasıl 

✓ Ne sürede

✓ Kurumsal klavuzlar



Rol Model

✓Çalışma arkadaşları için rol 

modeli oluşturduğunu 

düşünenlerde uyum daha 

yüksek (%67 vs %48)

✓Her bölümde öncü bir 

kişinin olması, bölümdeki 

değişimin gerçekleşmesinde 

önemli rol oynar. Enfeksiyon 

önleme ve diğer «üçüncü 

şahısların» uzun süreli etkisi 

düşüktür.
Pittet D et al. Ann Intern Med 2004;141:1-8.



Gözlem

NİYE 

ÇALIŞMIYORSUN? GELDİĞİNİZİ 
GÖRMEDİM !

Gözlendiğini;  
fark eden grupta uyum       %61
fark etmeyen grupta uyum %44



TAKDİR

ELEŞTİRİ

İzlem ve geri bildirim

BİLGİLENDİRME



Uyumsuzlukla İlgili Sebepleri Ortadan Kaldırarak 

El Hijyenini İyileştirme

 8 hastane el hijyeni uyumu izlemiş,

 El hijyeni uygulanmadığı tespit edildiğinde personelle birebir görüşme yapılmış

 Uyumsuzlukla ilgili sebepler analiz edilmek üzere gruplanmış 
✓ Araştırmada yer alan hastanelerde el hijyeni uyumu %47.5 olarak gerçekleşmiştir. Uyumla ilgili 

engeller ele alınarak oran %81.0’e çıkarılmıştır.

✓ İyileştirme için, uyumsuzlukla ilgili spesifik sebeplerin her birinin farklı müdahaleler gerektirdiği 
belirlenmiştir.

✓ Çözümlerin, tesis hatta bölümler bazında farklılaştırılması gerekmiştir.

Chassin, et al, “Improving hand hygiene at eight hospitals in the United States by targeting specific causes of noncompliance“, Joint 

Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2015; 41 (1). 4-12.



Sonuç Olarak;

Hastane enfeksiyonlarını önlemede 

en basit ve ucuz yolun el hijyeni 

olduğu unutulmamalıdır.

Enfeksiyon Kontrolü Ellerimizde !!!



Her şey bir günde değişebilir ….

TEŞEKKÜRLER


