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Amaç ve içerik 

 El hijyeni nedir? 

 El hijyeni endikasyonları nelerdir? 

 Uygun el yıkama tekniği 

 El hijyenine uyum nasıl? 

 El hijyenine uyum nasıl arttırılır? 



Hastane İnfeksiyonları  

Önlenebilir mi? 

 Hastane infeksiyonlarını önlemeye yönelik 

çeşitli girişimlerin tanımlandığı 30 makalenin 

sistematik değerlendirmesi: 

 Hastane infeksiyonlarının en az %20’si önlenebilir 

 En belirgin azalma katetere bağlı bakteremi için 

bildirilmiş 
J Hosp Infect 2003;54;258-66 

 Gelişmekte olan ülkelerde hastane 

infeksiyonlarının >%40’ı önlenebilir 
 

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare, 2005 



Altta yatan hastalık 

Dirençli etkenlerin seçilmesi 

Çoğul dirençli patojenler 

İnfeksiyon gelişimi 

Kısıtlı tedavi  

seçenekleri 

Antibiyotik kullanımı 

Daha yoğun  

antibiyotik kullanımı 

İnfeksiyon kontrolü 

 

El hijyeni 

 

Standart önlemler ve 

izolasyonlar 

 

İnfeksiyon kontrol 

kılavuzları 

 

Kontrollü antibiyotik 

kullanımı 

 



Tarihçe-1847 
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 Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların 

önlenmesinde kritik role sahip 

 1840’lı yıllarda Oliver Wendell Holmes ve 

Ignaz Semmelweis el hijyeninin önemi 

farkeden öncü isimler 

 ~ 100 yıl sonrasında Mortimer ve ark. YD 

ünitesinde el hijyeni uygulaması ile S.aureus 

infeksiyonlarının önlendiğini ileri süren 

araştırmacılar 

 



Cildimiz; 

 Bakterilerle kolonize 

 Vücudun farklı bölgelerinde miktarı değişik 

 3.9x104 – 4.6x106 CFU/cm2  

 Geçici ve kalıcı flora  

 Geçici flora hastane infeksiyonlarında 

çapraz kontaminasyondan sorumlu 



Arch Intern Med 1999 



Terminoloji  

 Normal sabun:  

 Antimikrobiyal içermeyen/çok az miktarda içeren 

deterjan. 

 Antiseptik ajan:  

 Geçici florada bulunan mikroorganizmaların sayısını 

azaltmak amacıyla cilde uygulanan ajanlar (alkol, 

klorheksidin, klor, iyot, kloroksilenol, kuvaterner 

amonyum bileşikleri ve triklosan) 

 Antimikrobiyal sabun:  

 Antiseptik madde içeren sabun. 



Terminoloji 

 Alkollü el antiseptiği:  

 Geçici florada bulunan mikroorganizmaların sayısını 

azaltmak amacıyla suyla yıkamaya ve kurulamaya 

gerek olmaksızın, doğrudan ellere uygulanan ve 

genellikle %60-95 oranında alkol içeren çözelti. 

 El hijyeni:  

 El yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el 

ovalama veya cerrahi el antisepsisini ifade etmek 

için kullanılan genel bir terim 



Normal Cilt Florası 

 Kalıcı flora 

 Geçici flora 

 Hasta ve hasta çevresinde bulunan kontamine 

yüzeylerle temas sırasında değişime uğrar 

 Hastane infeksiyonları ile yakın ilişki 



Normal Cilt Florası 

 

GEÇİCİ FLORA 

 

KALICI FLORA 

 

GEÇİCİ FLORA; 
elemanları cildin yüzeyel 
kısmına kolonize olur ve 
uzaklaştırılabilir. 
Hastane 
infeksiyonlarından 
sorumludur! 

KALICI FLORA; cildin 
derin tabakalarında 
bulunan bakteriler.. 
Uzaklaştırılamaz.. 

Hastane 
infeksiyonlarından 
sorumlu değil..  

 



El yıkama infeksiyonlardan nasıl 

korur? 

 Deri florası geçici ve kalıcı mikroorganizmalardan 

oluşur: 

 Geçici flora:  

 Günlük aktiviteler sırasında cilde bulaşan 

mikroorganizmalar, sabun ve su ile ellerin yıkanması 

durumunda ciltten tamamen uzaklaştırılabilir. 

 Kalıcı flora: 

 Derinin içinde ve kıl foliküllerinde yaşayan mo.lardan oluşur. 

Rutin el temizliği yetersiz kalır, antimikrobiyal içerikli el 

yıkama ürünleri ile yıkama gereklidir. 



Lancet Infect Dis 2006;6:641-52. 



Lancet Infect Dis 2006;6:641-52. 





Arch Intern Med 1999;159:821-6. 



Organizmanın tipi 
Hasta bakım aktivitesinin süresi 
Kaynak ve ulaştığı yüzey 
Nemlilik düzeyi 
İnokulumun büyüklüğü  
Mikroorganizma özelliği 

Lancet Infect Dis 2006;6:641-52. 





Ellerin Kontaminasyonu 

 Hasta yatağında hastayı 

muayene ederken, 

 Tansiyon ve nabız ölçümü 

yaparken, 

 Hastanın eline, 

kıyafetlerine, çarşafına 

dokunarak, 

 İnfüzyon pompası,desk vb. 

ekipmanlara temas ile eller 

kontamine olmaktadır. 



El yıkama çeşitleri 

1. Sosyal el yıkama 

2. Hijyenik el yıkama 

3. El antisepsisi 

4. Cerrahi el yıkama 



Sosyal tip el yıkama 

 Sosyal hayattaki el temasını gerektiren kirli/ 

kontamine tüm rutin işlemlerden sonra 

ellerdeki geçici florayı uzaklaştırmak 

amacıyla yapılan işlemdir.  

 Su ve antimikrobiyal olmayan katı/sıvı 

sabunla yapılabilir  



Hijyenik tip el yıkama 

 Ellerdeki geçici florayı uzaklaştırmak 

amacıyla antiseptik içeren sabunlarla yapılan 

el yıkamadır 

 Kalıcı flora bakterileri de kısmen etkilenir  

 Yıkama süresi 20-30 sn. olmalıdır 



El antisepsisi 

 Ellerdeki geçici floranın etkili ve hızlı bir 

şekilde uzaklaştırılmasıdır 

 Kalıcı floranın azaltılması amaçlanmaz 

 Ellerde görünür kirlenme olmamalıdır 

 3-5 ml el antiseptiği alınır                      ve 

kuruyana dek ovulur 



Cerrahi tip el yıkama 

 Amaç, geçici florayı inhibe etmek, kalıcı 

florayı ise olabildiğince azaltmaktır.  

 Eller antiseptik maddeyle yıkanır 

 Her türlü cerrahi müdahale öncesinde 

yapılmalıdır 

 Yıkama süresi en az 2-3 dakika olmalıdır 

 



El yıkama  

 15 sn yıkama ile 0.6-1.1 log10 

 30 sn yıkama ile 1.8-2.8 log10 

 Bakteri sayısını artırabiliyor ! 

 Sıvı sabunlar kontamine olabilir 

 Özellikle kalıp sabunlar Gram negatif basillerle 

kontamine olabilir 

 Ellerde kuruma 



El Yıkama ve El Antisepsisi 

Endikasyonları 

Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında, 
 Nonantimikrobiyal sabun ve su 

 Antimikrobiyal sabun ve su 

Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa; 
 Alkol bazlı el antiseptikleri 

 

 

Gözle görülür kir?  

  

Elini kirli hissetmesi 

WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2006 



El yıkama: NE ZAMAN? 

 Eller görünür biçimde kirli ise, 

 Kan/diğer vücut sıvılarıyla bulaş varsa,  

 Hastayla temastan önce ve sonra, 

 Hastanın bütünlüğü bozulmamış derisi ile 

temas edildiğinde (nabız, tansiyon alınması, 

hastanın kaldırılması vb), 



El yıkama: NE ZAMAN? 

 Hasta bakımı sırasında kontamine vücut 
bölgesinden temiz vücut bölgesine geçerken, 

 Kateter yerleştirme işleminde eldiven 

giymeden önce ve sonra,  
 Periferik vasküler kateter 

 Üriner kateter ya da  

 Santral venöz kateter yerleştirilmesi ya da  

 cerrahi prosedür gerektirmeyen tüm işlemlerden önce ve 

sonra, 
 



El yıkama: NE ZAMAN? 

 Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, 

bütünlüğü bozulmuş deri ya da yara 

kapamaları ile temas olduğunda,  

 Cansız yüzeylere temastan hemen sonra 

(medikal gereçler dahil), 

 Eldiven çıkarıldıktan sonra. 



El yıkama hastane infeksiyonlarını azaltıyor mu? 



El hijyenine uyumun artırılması hastane 

infeksiyonu hızlarını etkiler mi? 

 Rosenthal et al. 2005 
2 YBÜ  

El hijyenine uyum %23 ten %64.5 , Hastane inf hızı  

Johnson et al. 2005 
3 kampüslü bir hastane  

El hijyenine uyum %21 den %42 , Hastane inf hızı  

Pessoa-Silva et al. 2007 
İsviçre’de 1 YDYBÜ’de 

El hijyenine uyum %42 den %55 , VLBW inf hızı  



Yıl Uyum* 

(%) 

Nozokomiyal 

infeksiyon * 

(%) 

MRSA 

(n/10 000 hasta 

günü)* 

Dezenfektan 

kul.(n/1000 

hasta günü)* 

1994 48 16.9 2.16 3.5 L 

1997 66 9.9 0.93 15.4 L 

*p<0.001 

Pittet D, et al. Lancet 2000 

El hijyenine uyumun artırılması hastane 

infeksiyonu hızlarını etkiler mi? 



Harrington et al. 2007 
Avustralya’da bir hastane  

El hijyenine uyum %23 ten %64.5 , Hastane inf hızı  

Trick et al. 2007 / Dört ABD hastanesi  
El hijyenine uyum %23 ten %46   

Aralarında el hijyenine uyum oranı artışı en iyi olan 
kurumda hastane inf hızı  

Grayson et al. 2008 

6 pilot hastane ve 75 devlet hastanesinde Avustralya’da yürütülmüş 

/ Çok geniş bir çalışma, 2 yıl süreli 

Pilot hastanelerde %21’den 48’e, devlet hastanelerinde %20’den 

%53’e , MRSA infeksiyonlarında  



 



 



 



El Hijyenine Uyum,  

Hastane infeksiyon Hızını Etkilemez! 

mi? 



Doğru el yıkama tekniği 

 Önce su ile eller ıslatılır         

 Ellere 3-5ml sıvı sabun 
alınır 

 En az 15 sn süre ile 
eller ovalanır 

 Ellerin ve parmakların 
tüm yüzeyinin 
kaplanmış olmasına 
dikkat edilir 

 Eller su ile durulanır ve 
tam  olarak kurulanır 

 



Etkili el yıkama 

 Eller suyla ıslatılır 



 Ellere 3-5ml sıvı sabun alınır 

Etkili el yıkama 



 

• Avuç içi avuç içine alınarak ovalama 

hareketi tekrarlanır 

Etkili el yıkama 



• Sağ avuç içine sol el sırtı gelecek şekilde 

yerleştirilir,ovalanarak beş kez tekrarlanır. 

Etkili el yıkama 



 Aynı hareket diğer el içinde beş kez 

tekrarlanır. 

Etkili el yıkama 



• Sağ eli sol el sırtına koyarak parmak 

araları birbirinin içine gelecek şekilde 

tekrarlanır. 

Etkili el yıkama 



• Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır 

Etkili el yıkama 



• Sağ el parmak sırtları sol elin avuç içine 

gelecek şekilde yerleştirilir, ovalama 

tekrarlanır 

Etkili el yıkama 



• Sağ el baş parmağı sol avuç içine alınarak 

rotasyonel olarak beş kez tekrarlanır 

 Aynı hareket sol el içinde tekrarlanır 

Etkili el yıkama 



• Sağ el parmak ucu iç kısımları sol el avuç 

içine gelecek şekilde konur, ovalanır 

Etkili el yıkama 



• Aynı hareketler sol el parmak uçları 

içinde yapılır 

Etkili el yıkama 



•   Eller iyice durulanır 

Etkili el yıkama 



Ellerin kurulanması 



 



• Kağıt havluyla eller iyice 

kurulanır. 

Etkili el yıkama 



Kağıt havlu  

kullanarak  

musluk kapatılır 

 

Etkili el yıkama 



 Kullanılmış 

havlu çöp 

kutusuna atılır 

 

Etkili el yıkama 



Doğru el yıkama tekniği 

 Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı. 

Dermatit riski! 

 Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek 

 Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun 

eklenmemeli! 

 Çok kullanımlık havlular uygun değil! 



Zaman çok önemli! 

El yıkama 

1-1.5 dak 

Alkol bazlı sol ile ovma 

10 - 20 sn 



Bir YBÜ hemşiresi 8 saatlik şiftte 
sabun ve su yerine alkol bazlı el 
antiseptiği kullanırsa ne kadar 
zaman kazanır? 

(Saatte 12 el hijyeni endikasyonu, el yıkama süresi 60 sn, alkol 
bazlı solüsyon kullanımının süresi 20 sn olarak 

değerlendirildiğinde) 

96-32=64 dak 

yaklaşık  

1 saat 



El antiseptiklerinin 

avantajları 

 Mikroorganizmalara                                 

çok etkili 

 Daha hızlı etki ! 

 Daha ucuz 

 Durulama esnasında  

su kaynaklı tekrar  

kontaminasyon riski yok 

Ehrenkranz NJ, Infect Control Hosp Epidemiol 1991 



El antiseptikleri 

 Alkoller 

 Klorheksidin 

 Heksaklorofen 

 İyot ve iyodoforlar 

 Para-chloro-meta-xylenol (PCMX) 

 Kuaterner amonyum bileşikleri 

 Triklosan 

 Hidrojen peroksit 

 .......................... 



Alkol bazlı el antiseptikleri 

 Etil alkol, isopropil alkol (propan-2-ol),           

n-propanol (tek başına /kombine) 

 Etkinlik n-propanol > isopropanol > etanol  

 Bakteri sporları hariç vegetatif haldeki tüm 

m.o.lara etkili 

 Membran hasarı  

 Protein denatürasyonu 

 Optimal etki % 60-95’lik  

    konsantrasyonlarda sağlanır 
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avuç 
içlerinin 
teması 

avuç içi 
ile    diğer 
elin 
yüzeyi 

1 2 3 

parmak 
aralarına 

El Antisepsisi 



çapraz  
parmaklar 

baş 
parmak 

4 5 6 

avuç 
içinde 
parmaklar 

El Antisepsisi 



El hijyeninin diğer önemli 

noktaları 

 

 

 Suni tırnak Ø 

 

 Tırnakların uzunluğu 

tırnak etini geçmemeli 
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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  



EL HİJYENİNE UYUM NASIL? 

 

 



Sağlık Personelinnin El Hijyenine 

Uyum Oranları (1981-2000) 

% 4-81 



Türkiye’de El Hijyenine Uyum 

Oranları 

 

 

%12-34 

Karabey S. J Hosp Infect 2002;50:36-41. 

Sacar S. Am J Infect Control 2006;34:606-9. 

Karabay O. Med Princ Pract 2005;14:313-7. 

Kuzu N. Infect Control Hosp Epidemiol 2005;26:312-5. 

Makay Ö. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008;14:149-53. 



Doktorlar ve El Hijyeni 

 163 doktorun hasta bakımı ile ilgili 573 

aktivite sırasında gözlenmesi ve sonrasında 

anket uygulaması 

 Ortalama uyum %57 

 Bölümler arasında önemli fark (dahili branşlarda 

%80, anestezistlerde %23) 

 Gözlendiğini fark eden grupta uyum %61 

 Gözlendiğini fark etmeyen grupta uyum %44 

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



Doktorlar ve El Hijyeni 

 Öğrencilerde uyum daha iyi 

 

 Profesör veya konsültan hekim: %49 

 

 Fellow veya asistan: %57 

 

 Tıp öğrencisi: %79  

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



Arch Intern Med 2004 

 Erkek cinsiyet 

 Endikasyon sıklığının 5/saat                          

fazla olması 

 Eldiven kullanımı 

 Kıdemin artması 

 İleri yaş 

 El antiseptiğinin yokluğu 



 

 Çapraz bulaşın önemini bilmek 

 

 El hijyeni endikasyonlarını bilmek 

 

 Gözlendiğini bilmek 

 

 El hijyeni ürünlerine ulaşım kolaylığı 

 



 
Dört çalışma derleme kriterlerini karşıladı: 

İki çalışma eğitim aktivitesi, biri randomize klinik çalışma, biri kontrollü 
çalışma tasarımı 

 

SONUÇ:  

Hangi stratejilerle el hijyenine uyumun artırılabileceği 
konusunda kesin kanıt yok! 

Alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanımı yeterli değil 

Personelin dahil edildiği çok yönlü stratejilere ihtiyaç 
var 

Daha fazla sayıda çalışma gerekli! 



El Hijyeni Kampanyasında 10 Yıllık 

Süreç ve SP’lerin Motivasyonu 

 %26 doktor, %60.4 hemşire, %13.5 yardımcı 
hemşire 

 

 %86 : El hijyeni hastane enf larını önler 

 %74 : El hijyeni için hastaların sosyal baskısını 
hissetme 

 %67 : Kıdemlisinin baskısını hissetme 

 %58 : Arkadaşlarının baskısı 

 

Sax H et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007  

>%80 el hijyeni uyumu bildirenler;  

kadın cinsiyet,  

eğitim,  

el hijyeni kampanyasına katılmış olmak,  

el hijyeni uygulamasının kolay olması 



El Hijyenine Uyumu Artırmada 

Hasta Katılımlı Programın Etkisi 

 194 hasta katılımı 

 % 76’sı hemşireye, % 77’si doktora el 

hijyenine uyum konusunda rahat soru 

soramıyor 

 Sadece % 29’u bu konuda soru sormanın 

HE’leri önlediğine inanıyor 

 SP hastayı el hijyeni ile ilgili soru sormaya 

teşvik ederse hastanın bu konuda soru sorma 

isteğini 2 katına çıkarmıştır.  

Longtin Y et al.  Infect Control Hosp Epidemiol. 2009  



Am J Infect Control 2008 

 2004-2006 yılları arasında 

 

 800 yataklı üniversite hastanesi 

 

 Üç yöntem kullanılıyor 



SP’nin el hijyenine uyumunu 

etkileyen üç başarılı müdahale  

Whitby M et al. Am J Infect Control 2008 

Pasif 

müdahale 

Alkol bazlı el 

antiseptiği 

yerleştiriliyor 

Eğitim  

Aktif müdahale 
Eğitim 
Alkol bazlı el 
dezenfektanı 
yerleştirilmesi 
Poster 
yerleştirilmesi 
Promosyon 
dağıtımı 
 
 

 

Aktif müdahale 
Eğitim 
Alkol bazlı el 
dezenfektanı 
yerleştirilmesi 
Eğitim ve poster 
hazırlanmasına 
ünite personelinin 
aktif katılımı 
 

 

Uyumda artış 

yok 

Dahiliye de el 
hijyenine uyumda 
istatiksel 
olarak anlamlı 
artış izlenmemiş 

El hijyenine 

uyumda %48 

oranında artış 

izlenmiş 

 



El hijyenine uyum 





El yıkamaya uyumsuzluk nedenleri 

 Yetersiz sayıda veya uygunsuz yerleşimli lavabo 
ya da alkollü el antiseptikleri 

 Sabun ve kağıt havlu bulunmaması 

 İş yoğunluğu (YBÜ’de çalışma) 

 Yetersiz eğitim 

 Eldiven kullanımı 

 Rol modelinin bulunmaması 

 Unutkanlık 

 Meslek (doktor) 

 Cinsiyet (erkek) 



El hijyenine uyum 

 Ortalama bir şiftte 5-

30 hijyeni 

endikasyonu 

 

 Saatte 0.7-12 epizod 

 

 Çalışılan üniteye, 

gösterilen özene göre 

farklı  
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El hijyenine uyum 

Endikasyon Uyum

Pediatri

YBÜ

%59 

%36 

20/saat 

8/saat 

El hijyeni uygulama endikasyonunun sıklığı  

arttıkça uyum azalmakta 



El hijyenine uyum 



El Hijyeni Uyumu Nasıl Artırılır? 

 

 Rehberler !  

 

 Kampanyalar ! 



Rehberlerin varlığı! 





DSÖ Projesi 

“Clean Care is Safer Care” 
Dünya bazında eğitime ve teşvike 
dayalı Hİ’nin önlenmesi 
 



“My five moments for 
hand hygiene” 

• Eğitimi kolaylaştırıcı 

• Bireyler arası uygulama 
farklılıklarını en aza 
indirecek 

• Uyumu artıracak 



Ülkemizdeki Çalışmalar 

 

Ellerimizde Sağlık Kampanyası 

 

Türk Hastane İnfeksiyonları ve  

Kontrolü Derneği 

 



 

 

T. C. Sağlık Bakanlığı 



 

 



El hijyenine uyumun 

arttırılması 

 Bilgi 

 

 Motivasyon 

 

 Sistem değişikliği 



 



Eğitim şart ! 

 Eğitim çalışmaları 

 Devamlı olmalı 

 Kurumsal şartlara 

uygun öneriler 

içermeli 



ELLERİMİZDE SAĞLIK !! 


