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      Çağdaş sağlık hizmeti anlayışı, öncelikle sağlığın koruması ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu 

çerçevede ele alındığında, günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir 

koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Hijyen sözcüğü, sağlıklı ortamın korunması 

amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Hijyeni sağlamada en 

temel kural, ellerin doğru yöntem ile yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması 

açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir. 

EL HİJYENİNİN TANIMI VE GENEL KAPSAMI 
 

El Hijyeni:El yıkama, antiseptik el yıkama, alkollü el antiseptiği ile el ovalama veya cerrahi el 

antisepsisini ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. 

 
Hijyenik el ovma: Kalıcı deri florasını etkilemeden geçici mikrobiyal floranın uzaklaştırılması için 

ellerin antiseptik bir el ovucu ile arıtılması. Bu preparatlar geniş spektrumlu olup hızlı etki ederler ve 

kalıcı etki gerekli değildir.  

 

Sosyal el yıkama: Elde gözle görünür kir ve geçici mikroorganizma florasının uzaklaştırılmasıdır. El 

yıkama öncesinde takı ve mücevherler çıkarılır, akmakta olan su altında eller ıslatılır, avuç içine sıvı 

sabun alınır bilekler avuç içi, parmak araları, tırnakların kenarları ve uçları iyice köpürtülerek yıkanır. 

En az 15 sn sürer.  

 

Hijyenik el yıkama: Hijyenik el yıkamanın süresi sosyal el yıkamadan daha uzundur. En az 15-30 sn 

sürer Avuç içi, parmak araları ve bilekler başta olmak üzere ellerin her noktası titizlikle yıkanır. 

 

Cerrahi el yıkama: Cerrahi işlemler öncesinde, antiseptik solüsyon ile parmak ucundan başlanarak; 

parmak, parmak araları, el, kol ve dirsekten dört parmak yukarıya kadar olan kısımların ovalanarak 

yıkanmasıdır ve ortalama 3-5 dk sürer. 

 

 
KURUMSAL ÖNCELİKLERİMİZ 

 Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini 

belirlemek. 

 El hijyenine uyumun geliştirilmesi için kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar yapmak. 

 El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik etkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını 

sağlamak. 

 El hijyeni endikasyonları konusunda eğitimler vermek. 
 Rutin izlemler, el hijyeni uyumuna dair geri bildirim yapılması ve iş yerinde el yıkama davranışını hatırlatan 

görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması, 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün Çok Bileşenli El Hijyeni İyileştirme Stratejisi 

 

İ L K E L E R İ M İ Z 
 

Hastalarımız İçin; 

 Kurumda kolay ulaşılabilen lavaboların olması ve el hijyeni ürünlerinin (sıvı sabun, tek kullanımlık 
havlu,  alkol bazlı el antiseptikleri) bulundurulması yönünde düzenlemeler yapmak.  

 Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılarak el yıkamanın önemi hakkında hasta ve refakatçilere eğitim 
vermek. 

 El hijyenini, el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması, 

Çalışanlarımız İçin; 

 Kurumda sağlık çalışanları için hasta bakım verdikleri ortamda kolayca erişebilecekleri lavaboların 
olması ve el hijyeni ürünlerinin (sıvı sabun, tek kullanımlık havlu,  eldiven, alkolü el antiseptikleri) 
bulundurulması yönünde düzenlemeler yapmak.  

 El hijyenini, el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) kullanılması, 
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 Tüm personelimize meslek gruplarına uygun düzenli olarak el hijyeni uygulaması ve endikasyonları ile 

ilgili eğitim vermek 

   DSÖ örgütü tarafından belirlenen ‘El hijyeninde 5 endikasyon’ kuralına göre el hijyeni gözlemi 

yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak. 

 Hasta ile temastan önce 

 Aseptik işlem den önce 

 Vücut sıvılarına maruziyet riskinin söz konusu olduğu girişimlerden sonra 

 Hasta ile temastan sonra  

 Hasta çevresiyle temas ettikten sonra, 

  

 Hastanemizde yapılan El Hijyeni gözlemlerinde genel uyum için hedef değerimiz ≥ 90 olarak 

belirlenmiştir.  

 El hijyeni konusunda bilgi düzeylerini ölçmek ve el hijyeni uyumunu artıran veya azaltan uygulamalar, 

malzemeler konusunda geri bildirimlerini almak için tüm personele anket uygulamak. 

 El hijyeni uygulamaların takibinden (malzeme temini v.b.); her servisin/ünitenin birim sorumlusu 

kendi alanlarında sorumlu olacaktır. Hastanemizde çalışan personelin en az % 30’nu kapsayacak 

şekilde el hjyeni gözlemi yapılmaktadır. El hijyeni koordinatörü (Enf.Kont.Hemş.) tarafından, yapılan 

el hijyeni gözlemlerinin her ay HSYS’ye girişleri ve 3 aylık periyodlar şeklinde analizleri 

yapılmaktadır. Yapılan analizler EKK toplantısında ve üst yönetimin yaptığı toplantılarda birim 

sorumluları ile paylaşılmaktadır. Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Toplum İçin; 

 Hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da el 
yıkama son derece önemlidir. El yıkama aslında bir medikososyal davranıştır. Bu davranış şeklini 
oluşturmak/ geliştirmek için hastane ortamında el yıkama davranışını hatırlatan görsel ve sesli sistemlerin 
(hatırlatıcı) kullanılması. 

 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününde farkındalık oluşturmak için eğitim ve çeşitli etkinlik faaliyetleri 
düzenlemek. 

 Talep eden kurumlara El Hijyeni konusunda eğitimler düzenlemek. 

EL HİJYENİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR 

El hijyeninin sağlanması konusunda hastanemizce kullanılan dokümanlar; 
 El Hijyeni Talimatı, 

   Enfeksiyon Kontrol Ve Önleme Programı. 

 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Baştabip 

 

 
  

 

 


