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EL HİJYENİ TANIMI VE KAPSAMI 
Dünya Sağlık Örgütü tanımı: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel bir tanımdır. 
El hijyeni: El yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini kapsayan genel bir 
tanımdır. 
 
El Hijyeni Ürünleri 
Alkol bazlı el ovma ürünleri: Ellere uygulanmak için tasarlanmış ve mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyen 
alkol içerikli karışımlar (sıvı, jel veya köpük). Bu ürünler katkı maddeleri, diğer aktif içerikler ve nemlendiricilerle 
birlikte bir ya da daha fazla türde alkol tipi içerebilir 
Sabun: Antimikrobiyal ajan içermeyen veya çok düşük konsantrasyonda antimikrobiyal ajanın, yalnızca koruyucu 
etkisinden faydalanmak üzere eklendiği deterjanlardır. 
Antimikrobiyal sabun: Antimikrobiyal ajan içeren deterjanlardır 
 
El Hijyeni Uygulamaları 
Antiseptik / Antimikrobiyal el yıkama: Elleri su ve sabunla veya antiseptik ajanlar içeren deterjanlarla yıkamak. 
Antiseptik el ovma (el ovma): Su kullanmaya ihtiyaç duymadan ve durulama veya havlu ya da başka türlü kurulama 
gerektirmeyen antiseptik bir el ovma ürününü mikroorganizmaların 
üremesini engellemek veya azaltmak için uygulamak. 
El Antisepsisi /Dekontaminasyon /Mikropları uzaklaştırma: Antiseptik bir el ovma ürününü uygulayarak veya 
antiseptik bir el yıkama ürününü kullanarak mikroorganizmaların üremesini engellemek veya azaltmak. 
El Yıkama: Elleri sabun ya da antimikrobiyal sabun ve suyla yıkamak. 
El Dezenfeksiyonu: Dünyanın bazı bölgelerinde yaygın bir şekilde kullanılan bir terimdir ve antiseptik el yıkama, 
antiseptik el ovalama, el antisepsisi / dekontaminasyon / mikropları uzaklaştırma, antimikrobiyal sabun ve suyla el 
yıkama, hijyenik el antisepsisi veya hijyenik el ovma gibi kavramlara atıfta bulunur. 
Hijyenik El Yıkama: Antiseptik bir el yıkama ürünüyle cilt florasını etkilemeden, geçici florayı azaltmak amacıyla 
ellerin yıkanması anlamında kullanılır. Geniş bir spektruma sahiptir, ancak hijyenik el ovmadan daha az etkili ve 
daha yavaş tesirlidir. 
Cerrahi Amaçlı El Yıkama: Ameliyat öncesi ellerin yıkanması terimi, antimikrobiyal sabun ve su ile ellerin ameliyata 
hazırlanması anlamında kullanılmaktadır 

 
EL HİJYENİNİN HASTANE İÇİN ÖNEMİ 
 El hijyeni sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların  ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının 
önlenmesinde en önemli ve en basit infeksiyon kontrol önlemidir. Bu tür enfeksiyonların önlenmesi sağlık kuruluşu 
olan hastanemizde öncelikli amacımızdır.  
 
EL HİJYENİ İLE İLGİLİ HASTANE HEDEFLERİ 
Hastane enfeksiyonlarından korunmak için el hiyeninin 5 endikasyon ilkesine göre yapılması amaçlanmaktadır. 
 5 endikasyon; hasta temas öncesi, hasta temas sonrası, aseptik işlemlerden önce, vücut sıvılarıyla temas sonrası ve 
hasta çevresiyle temas sonrasını kapsamaktadır. Hastanemiz el hijyeni uyum oranı için hedef değer ≥ %85 olarak 
belirlenmiştir.  Bununla birlikte alt göstergeler bazında ( 5 endikasyon bazında, meslek gruplarına göre ve bölüm 
bazında) analizler yapılmakta ve hedef değerin yakalanması amaçlanmaktadır. 

 
YÖNETİCİLER VE ÇALIŞANLARIN EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TEMEL SORUMLULUKLARI 
 Yöneticiler, 

 El hijyeni stratejilerini ve hasta güvenlik kültürünü teşvik eden koşullar oluşturmalıdır 
 Sağlık çalışanlarının el yıkama için güvenli ve sürekli su kullanabilecekleri lavabolara erişimleri sağlanmalıdır. 
 Sağlık çalışanları için hasta bakım verdikleri ortamda kolayca erişebilecekleri alkol bazlı el hijyen ürünleri 

sağlanmalıdır. 
 El hijyenine uyum kurumsal bir öncelik haline getirilmeli ve el hijyeniyle birlikte enfeksiyonu önlemeye ve 

kontrol altına almaya yönelik diğer aktivitelerde gerekli liderlik, finansal ve yönetsel destek sağlanmalıdır. 
 El hijyeni eğitimi ve enfeksiyon kontrol eğitimleri planlanmalıdır. 
 El hijyenine uyum analizleri yapılmalı tespit edilen eksikliklere yönelik  iyileştirme faaliyetleri başlatılmalıdır. 
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Sağlık Çalışanları, 
 Hastaya ve işleme uygun yöntemi belirleyerek el hijyenini sağlamalıdır 
 El hijyeni ile ilgili hastanenin oluşturduğu talimatlara göre hareket etmelidir. 
 Verilen eğitimlere katılım sağlanmaldır. 
 Sahada tespit ettikleri malzeme ve ekipman eksikliklerini yönetime iletmelidir. 

 
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ 
El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik etkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması çok önemlidir. 
Hastanemizce kullanılan stratejiler; 
1.Eğitim: El hijyeninin önemi, el hijyeni endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri ve uygulama, eldiven kullanımı 
ile ilgili kurallar, el antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler, ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’, alkol bazlı el antiseptikleri ile 
ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara eğitimler yapılmaktadır. 
Eğitimler; meslek grupları ve bölümlere, çalışanların bilgi ve davranış düzeylerine göre yıllık olarak planlanır. İşe yeni 
başlayan çalışanlara genel oryantasyon programı içinde el hijyeni eğitimi yapılır.  3 Aylık olarak değerlendirilen el 
hijyeni uyum oranlarına ve yaşanan ekstra olaylara göre eğitimler tekrarlanıyor. 
2.Denetleme Ve Geri Bildirim: sahada yapılan el hijyeni uyum gözlemleri ve geri bildirimler sonucunda tespit edilen 
uygunsuzluklara yönelik alınan önlemler el hijyeninin sürekliliğinin sağlanması için önemlidir. 
3.Hatırlatıcıların Kullanılması:  Hastanemizin tüm bölümlerinde el hijyeni uygulamasına yönelik uyarıcı mesajlar 
mevcuttur. Her lavabo yanında ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’ ve ‘’El Yıkama Tekniği’’ görselleri asılıdır. HBYS 
üzerinden çalışanlara el hijyeni ile ilgili duyuru yayınlanmaktadır. 
4.El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi:   
Hedeflerin belirlenmesi: Hastane el hijyeni uyumuna yönelik hedef değer belirler ve  bu değeri yakalamaya çalışır. 
(hastanemiz için hedef değer ≥%85’tir.) 
Performansın ölçümü: Hastanenin ilgili birimlerinde el hijyeni uyum oranı 5 endikasyon kuralına göre gözlem 
yapılarak ölçülür. 
Sonuçların değerlendirilmesi: 5 endikasyon bazında, servis bazında ve meslek bazında ölçümler analiz edilir. El 
Hijyeni Uyum Oranı  3 aylık raporları, yönetim, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve ilgili çalışanlar ile paylaşılmaktadır. 
İyileştirme: Hedeflere ulaşılamama nedenleri hakkında çalışanların görüşleri ve sorunları alınarak, gerekli iyileştirme 
faaliyetleri yapılmaktadır.  
5. Anket Uygulama: Çalışanların ‘’El Hijyeni Bilinci ve Uygulama Düzeyi ‘’ ve “el hijyeni inanç ölçeği”  ulusal ve 
uluslararası geçerliliği olan ölçekler ile yılda bir ölçülür. Ölçümler sonucuna göre iyileştirmeye yönelik gerekli 
faaliyetler yapılır. 
6.El Hijyeni Ürünlerinin Kullanım Miktarı: El hijyeni ürünlerinin kullanım miktarı takip edilir. 3 aylık analizleri yapılır 
ve sonuçlarına göre iyileştirmeye yönelik gerekli faaliyetler yapılır. 
7. El Hijyeni Ekibi: el hijyeni koordinatörü ve ekip üyelerinden oluşmaktadır.el hijyeni ile ilgili çalışmalar, gözlemler 
ve uygulamalardan sorumludurlar. 
 
EL HİJYENİ İLE İLGİLİ DOKUMANLAR 
Hastane çalışanlarının el yıkama prensipleri ‘’El Hijyeni Talimatı’’ göre yapılır. Çalışanların el hijyeni izlem ve takibi 
‘’El Hijyeni İzleme Formu’’ ile yapılır. 
 ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’ ve ‘’El Yıkama Tekniği’’görseli. 
 
EL HİJYENİ KOORDİNATÖRÜMÜZ   
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  
 
 


