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20. ABD başkanına James Abram Garfield 1881 yılında suikast 

girişimi

Bir kurşun koluna bir diğeri vücuduna

Takip eden 8 günde 16 doktor muayene

El yıkamadan direk yaraya parmakla müdahale

Durumu kötüleşti ancak kurşun çıkarılamadı

Ağır enfeksiyon bulguları, septik tablo 17 gün sonra eks

Otopside kurşun koruyucu kist oluşturmuş şekilde bulundu.

Uygun el yıkama sonrası muayene edilse ve kirli invaziv girişim 

yapılmasa yaşardı.



 Personelde el hijyenine uyum sürekli 

olarak %50’nin altında bulunmakta olup, 

uyumun 1.5-2 kat arttırılması halinde 

enfeksiyon sıklığında %50’ye varan 

azalma elde edilebilir.



En çok kullanılan tıbbi alet



Hastanede  

mikroorganizmaların hastalar 

arasında taşınması ve 

yayılmasında en önemli 

kaynak???

sağlık çalışanlarının

kirli elleridir! 



Deriden, her gün 106 hücre dökülür (bu 

hücreler mikroorganizma içerir)

Hasta/çevre

Diğer personelin elleri

PERSONEL = POTANSİYEL TAŞIYICI



GEÇİCİ FLORA; cildin yüzeyel kısmındadır 

ve uzaklaştırılabilir.

Hastane enfeksiyonlarından sorumludur!

KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında 

bulunur ve uzaklaştırılamaz.

Hastane enfeksiyonlarından sorumlu 

değil.. 



El hijyeni ve “Temiz İşlemler”

Ellerimiz

 Hastayı kaldırma, 

 Nabız, tansiyon ölçme

 Hastanın vücut ısısını ölçme

 Hastaya dokunma 100-1000 cfu Klebsiella spp

ile kontaminasyon





El hijyeni ne zaman ??

ÖNCE

 Hasta ile temas

 Hasta çevresindeki 

yüzeylerle temas

 Her tür invaziv girişim

 Eldiven giyme 

 İlaçların hazırlanması

 Yemek

 İşten ayrılma

SONRA

 Hasta ile temas

 Hasta çevresindeki yüzeylerle 

temas

 Her tür invaziv girişim

 Eldivenlerin çıkartılması 

 Kan, kanlı sekresyon ile kontamine 

olma olasılığı olan herhangi bir alet 

veya objeye temas 

 Diğer vücut sekresyonları ile temas 

 Tuvalet 





El Yıkama ve El Antisepsisi 

Endikasyonları

Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında,

 Düz sabun ve su

 Antimikrobiyal sabun ve su

Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;

 Alkol bazlı el antiseptikleri

Gözle görülür kir? 

Kir veya proteinli materyal,

kan ve vücut sıvıları ile görünür 

bir şekilde kontamine olmuş el

Kendini kirli hissetme



El Yıkama Endikasyonları

 Bacillus spp

 Clostridium spp

 Sporosidal etkinlik için su

ve basit/antimikrobiyal 

sabunla ellerin yıkanması

 Eldiven giyilmesi

 Eldiven çıkardıktan sonra 

el yıkama / el antisepsisi





Etkili el yıkama tekniği





Etkili el yıkama

Kağıt havluyla eller

iyice kurulanır.



Etkili el yıkama

Kağıt 

havlu 

kullanarak 

musluk kapatılır

Kullanılmış 

havlu çöp 

kutusuna 

atılır



Etkili el yıkama

 Sıcak su kullanmaktan kaçınmalı (dermatit).

 Sıvı sabun kullanılmalı

 Azalmış sabun üzerine sabun eklenmemeli!

 Etrafa su sıçraması

ile kontaminasyon…



Zaman çok önemli!

El yıkama Alkol bazlı sol ile ovma

1-1.5 dak 10 - 20 sn



El Antisepsisi

avuç 
içlerinin 
teması

avuç içi ile    
diğer elin 
yüzeyi

parmak 

aralarına



El Antisepsisi

çapraz  
parmaklar

baş 
parmak

avuç 
içinde 
parmaklar



Alkollü el antiseptiklerinin avantajları

 Zaman kazandırıcı

 Güçlü ve hızlı etkili

 Ucuz

 Lavabo ihtiyacı yok

 Durulama / kurulama yok

(tekrar kontaminasyon riski yok)



Önemli noktalar

 Gözle görülür kir varlığında eller yıkanmalı

 Yeterli miktarda (3-5 ml) alkollü el antiseptiği kullanılmalıdır.Az 

volüm yeterli değil

 Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli, 

 Eldiven giymeden önce antiseptik tam olarak kurumuş olmalı

 Alkollü el antiseptikleri ıslak veya nemli ellere uygulanmamalı

 Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı



Eldiven Kullanımı

 Hem sağlık personelini, hem de hastayı koruyucu bir 

önlemdir.

 Sekresyonlara, mukozalara ve bütünlüğü bozulmuş cilde 

dokunurken mutlaka eldiven giyilmelidir.

HĠÇ BĠR ZAMAN EL HĠJYENĠNĠN YERĠNĠ 

ALMAMALIDIR!...



Eldiven Kullanımı

 Yanlış güven hissi!

 El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama!

 Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni 

sağlanmalıdır

 Eldivenler yıkanmamalı,tekrar kullanılmamalı

 Temizden kirliye doğru çalışılmalı

 Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas 

sınırlanmalı 

 Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı



El hijyeninin diğer önemli 

noktaları

Suni tırnak Ø

Oje olmamalı

Tırnakların uzunluğu tırnak etini 

geçmemeli

Alyans dahil takı olmamalı
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UYUMU OLUMSUZ ETKĠLEYEN         

FAKTÖRLER



UYUMU OLUMSUZ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

1. ĠRRĠTASYON

2. ULAġILABĠLĠRLĠK
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UYUMU OLUMSUZ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

3. ELDĠVEN KULLANIMI

4. BĠLGĠ EKSĠKLĠĞĠ



5. Ġġ YÜKÜ

6. MESLEK VE CĠNSĠYET

UYUMU OLUMSUZ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
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UYUMU OLUMSUZ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

7. HASTANIN ACĠLĠYET GEREKTĠREN  ĠġĠ

8.YALANCI GÜVEN ! YANLIġ ĠNANIġ
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EL HĠJYENĠNE UYUM NASIL 

ARTTIRILABĠLĠR?



BĠZ NEREDEYĠZ ?



KILAVUZLAR KULLANIMA SOKULMALIDIR

El Hijyeni Klavuzu

Türk Hastane Ġnfeksiyonları 

ve Kontrolü Derneği



ROL MODEL OLUġTURULMALIDIR

Çalışma arkadaşları için rol modeli oluşturduğunu 

düşünenlerde uyum daha yüksek (%67 vs %48)



PERSONEL GÖZLENDĠĞĠNĠ BĠLMELĠDĠR

NİYE 
ÇALIŞMIYORSUN?

GELDİĞİNİZİ 

GÖRMEDİM !

Gözlendiğini fark eden 

grup / fark etmeyen 

grupta uyum %61 vs %44



ÇALIġMA ORTAMINDA

HATIRLATICILAR
MÜHENDĠSLĠK 

ÖNLEMLERĠ



TAKDİR

ELEŞTİRİ

Bugüne kadar en etkili yöntemin, izlem ve geri bildirim 

olduğu  bildirilmiştir.

BİLGİLENDİRME



HER HASTA KENDİNE ÖZELDİR.

ONLARA DOKUNMADAN ÖNCE VE 

SONRA EL HİJYENİ…



Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde etkinliği 

kanıtlanmış, en eski,en basit ve en ucuz 

tıbbi uygulama el hijyenidir.


