
 

 

 
1.0 AMAÇ 

Hastane enfeksiyonlarını önlemede en önemli uygulamalardan biri olan el hijyenini sağlamak ve böylelikle hasta 

ve çalışan güvenliğini korumaktır. 
2.0 KAPSAM 

 Hastanedeki tüm çalışanlar, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçilerini kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 

YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi 

 4.0 SORUMLULAR 

Tüm hastane çalışanları. 
5.0 TANIMLAR 

El Hijyeni: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel tanımdır.  
Normal (sosyal) el yıkama  

Ellerin sabun ve su ile yıkanmasıdır. Bu tip yıkama ile kirler ve geçici mikrop florası uzaklaştırılır,  
kalıcı flora etkilenmez.  
El antisepsisi 

Hijyenik ( antiseptik kullanarak) el yıkama veya el ovalamayı kapsar.  
 Hijyenik ( antiseptik kullanarak) el yıkama  

Riskli durumlar için, (infekte hastalarla temastan sonra ve yoğun bakım ünitelerinde hasta ile                    
temastan önce ve sonra) antiseptikler kullanılarak yapılan el temizliğidir. Kalıcı florayı etkilemekle birlikte esas  
amaç geçici floranın daha etkin ve kısa sürede ortadan kaldırılmasıdır.  

 Hijyenik el ovalama 

Antiseptik solüsyonla veya çabuk etkili alkolik çözeltiler ile ellerin kuvvetlice ovuşturulması ile  yapılan el 

temizliğidir. 
Cerrahi el yıkama  

Cerrahi personel tarafından operasyon öncesinde geçici florayı elimine etmek ve kalıcı florayı azaltmak üzere 

yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar.  
Hastaya temas: Sağlık çalışanının ellerinin hastanın cildine veya kıyafetlerine dokunması anlamında 

kullanılmaktadır.  
Hasta ortamıyla temas : Sağlık çalışanının ellerinin hasta ortamındaki cansız eşyalara ve yüzeylere dokunması 
anlamında kullanılmaktadır.  

Aseptik işlem: Sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilir.Mukozaya, hasar görmüş bir deriye,  invazif tıbbi bir 
cihaza (kateter, sonda) veya sağlık hizmeti ekipmanına dokunma işi anlamında kullanılmaktadır.  

Vücut sıvıları: Kan ya da vücut tarafından salgılanan (mukoza, salya, meni, gözyaşı, kulak kiri, süt vb ), 
vücuttan atılan çıkartılar (idrar, dışkı, kusmuk), eksudasyon (terleme), transüdasyon (terleme haricindeki plevral 
sıvı, beyin omurilik sıvısı vb) ve diğer her türlü madde anlamında kullanılmaktadır.  

 UYGULAMA 

Sosyal El Yıkama   

 El yıkamaya başlamadan önce saat, yüzük, bilezik vb takılar mutlaka  çıkartılmalıdır.  
 Eller bir miktar su ile iyice ıslatılır.  
 En az 3-5 ml sıvı sabun alınır 

 Sağ ve sol elin avuç içlerinin yüzeyleri birbirine bakacak şekilde en az 5 kez ovuşturulur.  
 Her iki elin sırtı avuç iç yüzeyi ile 5 kez ovuşturulur.  

 Her iki elin baş parmağı avuç içinde rotasyon hareketi ile  5 kez ovuşturulur.  
 Her iki elin parmak araları avuç içi el sırtına bakacak şekilde yerleştirilip ileri geri hareketle 5 kez ovuşturulur.  
 Her iki elin tırnak uçları avuç içinde 5 kez ovuşturulur.  

 Her iki elin parmak sırtları avuç içinde 5 kez ovuşturulur.  
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 Parmakta nikah yüzüğü varsa ileri geri hareket ettirilmeli altı yıkanmalıdır.  
 Eller su ile durulanıp tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulanmalıdır.  
 Kağıt havlu pedallı çöp kovasına el değmeden atılmalıdır.  

Hijyenik el yıkama  

 Eller su ile ıslatılır, 3-5 ml antiseptik sabun avuca alınır. 

 Klorhekzidin kullanılıyorsa 1 dk, povidon iyot kullanılırsa 2 dk süre ile avuç içleri ve parmakaraları başta 
olmak üzere eller tüm yüzey ve parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur. 

 Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır, parmaklar yukarı gelecek 

şekilde tutularak, kontamine suyun dirsekten tekrar parmak ucuna akışı önlenir.  
 Eller kağıt havlu ile kurulanır, musluk kağıt havlu kullanılarak kapatılır.  

Hijyenik el ovalama 

 Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak kurutulur.  
 Alkol bazlı solüsyon 3-5 ml bir avuca alınır. İki el birleştirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas edecek 

şekilde 1 dk süre ile iyice ovuşturulur, kendi halinde kuruması beklenir. 
Cerrahi el yıkama  

 Saat, yüzük ve bileklikler çıkarılır.  
 Antiseptikli (klorhekzidin veya povidon iyot içeren) sabun alınır (5ml), el ve kollar ovuşturularak  3-5 dk 
süreyle yıkanır. Günün ilk uygulamasında ayrıca tırnak dipleri 30 sn süreyle fırçala nır (Antiseptikli sabun 

emdirilmiş tek kullanımlık sünger/fırçalar cerrahi el yıkama için uygundur).  
 Su dirseklerden aşağıya akıtılarak durulanır ve steril havluyla kurutulur.  

 Ara yıkamalarda 2 dk süre yeterlidir.  
Cerrahi el ovalama 

 Saat, yüzük ve bileklikler çıkarılır. 

 Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan ellerde görünür kir varsa eller önce su ve sabunla  yıkanarak 
kurutulur. 

 Hızlı etkili alkol bazlı ürün (3-5 ml) eller ve kollara ovularak uygulanır. İşlem süresi günün ilk ameliyatı için 3 
dk olmalıdır. Bu süre boyunca ilave antiseptik alınarak tüm yüzeylerin ıslak kalması sağlanır. Sonraki 
ameliyatlar için 1 dakikalık süre yeterlidir.  

 Parmak uçları yukarı tutularak ellerin kendi halinde kuruması sağlanır. Steril eldiven giymek için  
tamamen kuruması beklenir. 

 
EL HİJYENİNDE 5 ENDİKASYON KURALI  

El hijyeni uygulaması gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.  

 Hasta ile temastan önce(tokalaşma, hastanın hareket etmesine yardım, muayene vb)  
 Aseptik işlemden önce(ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, pansuman, kateter yerleştirme,  

yemek, ilaçhazırlama vb) 
 Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra (ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, kan alma  
ve manipüle etme, idrar, dışkı temizleme, atık halletme vb)  

 Hasta ile temastan sonra (tokalaşma,hastanın hareket etmesine yardım,klinik muayene vb)  
 Hasta ortamıyla temastan sonra(yatak çarşaflarını değiştirme, perfüzyon hızı ayarlama vb) 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Hastane El Hijyeni programının sorumluları Enfeksiyon Kontrol Ekibidir.  
 Yılda bir kez  “El Hijyeni “ eğitimi verilir. El hijyeni eğitiminde; El hijyeninin önemi, endikasyonları,  

yöntemi, eldiven kullanma ilkeleri, el antisepsisi ile ilgili genel bilgileri içerir.  
 Hastanenin sağlık hizmeti verilen her bölümünde alkol bazlı el antiseptikleri bulundurulur.  

 Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatıcı mesajlar gönderilir.  
 El hijyeni gözlemi yapılır ve ilgili birimlere bildirilir.  
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 Kullanılan el antiseptiklerinin 3’er aylık tüketim miktarı takip edilir, ge rekirse düzeltici-önleyici faaliyet 
başlatılır. 
 El hijyeni ürünlerinin birimlerde uygun yerde ve yeterli şekilde bulunma durumu form ile takip edilmektedir.  

El Yıkama Ne Zaman Yapılmalıdır?  

 Ellerin gözle görülür kirliliği var ise,  

 Eldiven giymeden önce,  
 Eldivenler çıkarıldıktan sonra,  
 Yemek yemeden önce,  

 Yemek hazırlığına başlamadan önce,  
 Tuvaletten çıktıktan sonra, 

 Elektif aseptik uygulamalardan önce ve sonra (damar yolu açma, küçük girişimler, pansuman, kan, BOS 
kültür örneği alma, invaziv girişimler vb.)  
 Klinik çalışmalara başlarken ve mesai bitiminde,  

 Eller temiz görünse bile hastalara fiziksel temas öncesi (ateş, nabız,tansiyon ölçme, hastayı taşıma ağız bakımı 
vb.)  ve sonrası, 

  Ellerde  kan, idrar, gaita ve diğer vücut sıvıları  ile kontaminasyon  varsa,  
 İmmün sistem yetmezliği (YBÜ, nötropenik, yeni doğan) olan hastalara dokunmadan önce ve sonra,  
 Tedavi (ilaç, parenteral solüsyon, mama vb.) hazırlığı öncesi,  

 Hasta çevresindeki yüzeylerle temas sonrası,  
 Çocukların bezini değiştirdikten sonra,  

 Üst solunum yolu sekresyonları ile temas ettikten sonra (hapşırma, öksürük, vb.),  
 Çöp ile temas ettikten sonra, 
 Kirli araçlara dokunduktan sonra (idrar ve dışkı kapları, sonda vb.).  

El Antisepsisi 

 Temiz ellere 3-5 ml alkol bazlı el antiseptiği alınır.  

 Sağ ve sol elin avuç içlerinin yüzeyleri birbirine bakacak şekilde ovuşturulur.  
 Her iki elin sırtı avuç iç yüzeyi ile ovuşturulur. 
 Her iki elin başparmağı avuç içinde rotasyon hareketi ile ovuşturulur.  

 Her iki elin parmak araları avuç içi el sırtına bakacak şekilde yerleştirilip ileri geri hareketle 5 kez ovuşturulur.  
 Her iki elin tırnak uçları avuç içine yerleştirilir, tırnaklar avuç içinde ovuşturulur.  

 Her iki elin parmak sırtları avuç içinde ovuşturulur.  
 Bu işlemler sonunda antiseptiğin kuruması beklenir.  
 Alkol bazlı el antiseptiklerini uyguladıktan sonra elleri yıkamaya gerek yoktur.  

 Alkol bazlı antiseptikler 10 kez kullanıldıktan sonra 1 kez suya sabuna dokunulmalı, daha sonra yine  
antiseptikle devam edilebilir. Bu işlem her 10  seferde tekrarlanmalıdır.  

El Dezenfektanı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Sulandırma yada uygun konsantrasyonun bozulması durumunda  anti bakteriyel etkileri azalabilir 
Depolama: Serin, kuru, onaylı ambalajlarında tutuşturucu kaynaklarından uzakta taşınmalı ve depolanmalıdır.  

El Antisepsisi Ne Zaman Yapılmalıdır?  

 Ellerde gözle görülür bir kirlilik yoksa  

 Acil aseptik girişimlerden önce ve sonra, 
 Elektif aseptik uygulamalardan önce ve sonra (küçük girişimler, pansuman, kan, BOS kültür örneği alma, 
invaziv girişimler vb.) 

 Hastalara fiziksel temas öncesi ve sonrası,  
 İmmün sistem yetmezliği olan hastalara dokunmadan önce ve sonra,  

ELDİVEN KULLANIMI 

 Elektif aseptik uygulamalardan önce  (küçük girişimler, pansuman, kan, BOS kültür örneği alma, invaziv 
girişimler vb.) 

 

EL HİJENİ VE ELDİVEN KULLANIM TALİMATI  

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

EN.TL.01 01.08.2011 01 Mayıs-2020 3/4 



 

 

 Kan, dışkı, idrar ve diğer vücut sıvıları ile temas öncesi,  
 Hastaya bakım vermeden önce,  
 Hasta çıkartılarına dokunmadan önce,  

 Mutfakta yemek üretimi ve dağıtımı aşamasında,  
 Acil aseptik girişimlerden önce,   

 Bir hastadan diğerine geçerken 
 Cerrahi operasyon öncesi.  
ELDİVEN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

 Eldivenler el yıkama yerine kullanılamaz.  
 Eldiven giymeden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.  

 Hastanın kontamine bir bölgesiyle temas ettikten sonra, aynı hastanın temiz bir bölgesine geçerken eldivenler 
mutlaka değiştirilir.  
 Sağlık personelinin ellerinde yara, çizik, kesik, çatlak vb durumlar olduğunda rutin işlemler sırasında dahi 

eldiven giyilmelidir. 
 Eldiven giymeyi gerektiren aktiviteler sonunda eldiven çıkarılarak eller yıkanmalı veya alkol bazlı el 

dezenfektanı kullanmalıdır.  
 Aynı eldivenle iki farklı girişimde bulunulmamalıdır.  
 Eldiven üstüne antiseptik uygulanmamalıdır.  

 Eldivenler yıkanıp tekrar kullanılmamalıdır.  
 Eldivenli ellerle işlem yapılırken temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalıdır.  
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