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Mikrobiyoloji ve epidemiyoloji disiplinleri 
enfeksiyon kontrolüne büyük katkılarda 
bulunmuştur. Literatürde hastane enfeksiyonlarının 
kontrolünde el hijyeni uygulamalarının çok önemli 
olduğuna dikkat çekilmektedir (1,2,3). Bu konuya 
verilen önem ve hazırlanan rehberlere rağmen, 
sağlık çalışanları arasında el hijyenine uyumun 
yetersiz kalması hastane enfeksiyonlarının 
kon t ro lünde  öneml i  b i r  so run  o lmayı  
sürdürmektedir (4). El hijyenine uyumun azalması 
hastane enfeksiyonlarının artmasına yol açan 
faktörler arasında yer almaktadır. Hastalar arasında 

yüksek virülans ve çoklu ilaç direnci gösteren 
m i k r o o rg a n i z m a l a r ı n  t a ş ı n m a s ı n d a  v e  
yayılmasında kaynağın %20-40 oranında sağlık 
çalışanlarının kirli elleri olduğu bilinmektedir. 
Teknolojik ve bilimsel gelişmelerle paralel olarak 
antibiyotiklerin bulunması, yeni dezenfektan 
ajanların ve eldivenlerin yoğun olarak kullanılması 
sağlık çalışanları arasında yanlış bir güven hissinin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır ve bunun sonucunda 
el hijyeni göz ardı edilmeye başlanmıştır (5).

Gün içindeki aktivitelerden sonra eller, normal flora 
dışında pek çok etken ile kontamine olmaktadır. 
Hastane enfeksiyonları oranlarının azaltılmasında 
en etkili ve en ucuz yöntem hijyenik el yıkamadır 
(6, 7-9). Sosyal el yıkama; hijyenik el yıkama ve 
cerrahi el yıkama olmak üzere üç tip el yıkama 
yöntemi bulunmaktadır (10,11). Hijyenik el 
yıkama, ellerdeki kontamine florayı tamamen 
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Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el yıkamanın önemi 
bilinmesine karşın, sağlık çalışanları arasında el hijyeni uyum 
oranlarının oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. El hijyenine 
uyumun azalması hastane enfeksiyonlarının artışına katkıda 
bulunan faktörler arasında yer almaktadır. Yeterli sayıda lavabo ve 
sabun/havlunun bulunmaması veya lavaboların uygun yerlerde 
bulunmaması, zaman yetersizliği, kayıtsız olma ve cilt tahrişi sağlık 
çalışanlarında el hijyeni uyumsuzluğunun en sık bildirilen 
nedenleri arasında yer almaktadır. El hijyenine uyumun 
geliştirilmesine yönelik girişimler “etkin stratejilerin 
kullanılması”, “kurumsal girişimler”, “sağlık ekibi üyelerinin 
motive edilmesi”, “hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması” ve 
“çevresel faktörlere yönelik düzenlemelerin yapılması” şeklinde 
ana başlıkları altında ele alınabilir. El hijyenine uyumu olumsuz 
etkileyen faktörlerin saptanması, gereksinimlere odaklanan uygun 
bireysel, çevresel ve kurumsal yaklaşımların belirlenmesi el hijyeni 
uyum oranlarının arttırılması adına büyük önem taşımaktadır. Bu 
derlemede, el hijyenine uyumu etkileyen faktörlere ve el hijyeni 
uyum oranlarının geliştirilmesi sürecinde rol oynayan stratejilere 
değinilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el hijyeni uyumu, eğitim, sağlık 
çalışanları.

Keywords: Hand hygiene, hand hygiene compliance, training, 
healthcare professionals.

Even though the importance of hand washing is well-known in the 
prevention of hospital acquired infections, it is noteworthy that hand 
hygiene compliance rates among healthcare professionals are quite 
poor. Poor compliance with hand hygiene is one of the major factors 
that contribute to hospital acquired infections rates. The most 
frequently reported reasons non-compliance with hand hygiene 
among healthcare professionals can be listed as inadequate number 
or inconvenient location of sinks, lack of soap/towel, lack on time, 
indifference, and skin irritation complaints. Initiatives to improve 
hand hygiene compliance can be addressed under the headings such 
as "development of effective strategies", "institutional 
interventions", "motivation of healthcare team members", 
"cooperation with patients and their families", and "management of 
environmental factors". In order to improve the compliance with 
hand hygiene, it is important to identify factors that adversely affect 
hand hygiene compliance, and to identify appropriate individual, 
environmental and institutional approaches that focus on needs. In 
this review, it is aimed to address the factors influence compliance 
with hand hygiene as well as the strategies to improve hand hygiene 
compliance rates.
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yıkamaya göre daha etkilidir. Alkol bazlı antiseptik 
solüsyonlarla hızlı ve güçlü antibakteriyel etkinlik 
sağlana-bilmektedir (7,8).

El hijyeni uyumunun değerlendirilmesi
El hijyenine uyumun değerlendirilmesi oldukça 
güç ve çok boyutlu bir kavramdır. El yıkama 
eyleminin niteliği ve kapsamı, el hijyeni için gerekli 
eldiven ve malzemelerin mevcut olma durumu, el 
hijyeni konusunda sağlık ekibi üyelerinin disiplini, 
takı ve tırnak uzunluğu gibi birçok parametre 
dikkate alınarak değerlen-dirilebilir. Gözlem 
yöntemiyle el hijyenine uyumu etkileyen birçok 
faktöre ilişkin bilgi (eldivenlerin sayısal olarak 
yeterliliği ve ölçüsü, sıvı sabun veya alkol bazlı 
antiseptik solüsyonlar vb.) edinilebilir (3). Gözlem 
yöntemiyle değerlendirmenin birçok avantajları ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Bu yöntemle el 
hijyeni fırsatları ve eylemleri, el hijyeni tekniği ve 
genel el hijyeni kuralları (tırnak, takı vb.) doğrudan 
gözlenebilir. Pahalı olması, zaman gerektirmesi, 
gözlem yapacak kişilerin seçimi ve gözlem öncesi 
gözlemcilerin eğitilmesi konusundaki gereklilik bu 
yöntemin olumsuz özellikleridir (3).

El hijyenine uyumun değerlendirilmesi sürecinde 
hangi yöntemle değerlendirilme yapılacağına karar 
verilmesi gerekmektedir. Elde edilen veriler 
yorumlanmasına ve gözlemle elde edilen verinin 
kullanılmasına rehberlik eder. El yıkama 
davranışlarına uyum düzeyi farklı şekilde 
hesaplanabilmektedir:
a) Madde-madde ölçümleri  ( i tem-by-item 
measure s ) :  E l  y ıkama  end ikasyon l a r ı  
doğrultusunda her bir el yıkama fırsatında el 
yıkama davranışının (el yıkama eylemi) sergilenip 
sergilenmediği değerlendirilir. Böylece, her bir el 
yıkama fırsatında gözlenen toplam el hijyeni 
eyleminin sayısı hesaplanmış olur. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından önerilen beş el yıkama 
endikasyonuna göre el hijyeni uyum oranları 
madde-madde ölçümü yöntemine göre şu şekilde 
hesaplanır (3):

tahrip etmek amacıyla antiseptik solüsyon veya 
antiseptik sabun kullanılarak yapılan el yıkama 
işlemidir (12). Hijyenik el yıkamayla kalıcı florayı 
azaltarak ellerle yayılan enfeksiyonların önlenmesi 
ve ellerin belirli bir süre temiz kalması amaçlanır 
(6,13). 

Hijyenik el yıkamayı gerektiren durumlar; invazif 
işlemlerden önce ve sonra, hastalarla her temastan 
önce ve sonra, aseptik teknik kullanmanın gerekli 
olduğu herhangi bir işlemden önce ve sonra, 
kontamine olmuş herhangi bir maddeyle temastan 
sonra (ördek, sürgü vb.), yüksek riskli yerlere girip 
çıkarken (yenidoğan ünitesi, yoğun bakım ünitesi, 
hematoloji-onkoloji servisleri gibi), hasta atıkları 
ile temastan sonra, yaralara ve üretral katetere 
dokunmadan önce ve sonra, eldiven takmadan önce 
ve çıkardıktan sonra, kanlı atıklarla ve mikroskobik 
kontaminasyon olabilecek diğer durumlar olarak 
sıralanabilir (7,8,10,12,14,15).

El hijyeni uyumu ve el hijyeni uyumu etkileyen 
faktörler
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el 
yıkamanın önemi bilinmesine karşın, sağlık 
çalışanları arasında el hijyeni uyumunun iyi 
olmadığı bilinmektedir (16). El hijyenine uyum 
oranı bireysel, algısal, çevresel ve sağlık bakım 
hizmetleri  i le  i l işkil i  birçok faktörden 
etkilenmektedir. El hijyenine uyumu olumsuz 
etkileyen faktörlerin saptanması (Tablo 1) el 
hijyenine uyumun geliştirilmesi sürecindeki etkin 
stratejilerin başarısı adına büyük önem taşımaktadır 
(2). El hijyenine uyumu etkileyen faktörler ve 
davranış  değiş ik l ik ler i  b i rçok model le  
açıklanabilmektedir (Tablo 2). El hijyenine 
uyumsuzluğun nedenleri arasında lavabo 
yetersizliği veya uygun olmayan yerde bulunması, 
sabun/havlu bulunmaması gibi alt yapı sorunları ve 
zaman yetersizliği ilk sıralarda yer almaktadır. 
Ayrıca, kayıtsız olma ve cilt tahrişine bağlı 
şikayetler (deri alerjisi, egzama vb.), el yıkama 
oranlarının düşmesine yol açabilen faktörlerdir 
(17). Hijyenik el ovma işlemi; su ve sabunla el 
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a) Eğitim ve öğretim: El hijyeni endikasyonları 
konusunda eğitimler verilmesi el yıkama 
endikasyonlarına ilişkin karmaşıklığı ortadan 
kaldırır ve duyarlılık düzeyini arttırır. Eğitimin 
kapsamı ve süresi hedef kitleye özel olarak 
belirlenmelidir (3). El hijyeniyle ilgili broşürlerin 
dağıtılması, grup çalışmaları ve konferanslara 
katılım gibi aktiviteler el hijyeni oranlarını artıran 
diğer eğitsel aktiviteler arasında yer almaktadır 
(16).

b)  Denetleme ve geri bildirim: DSÖ kılavuzları 
tarafından el hijyeni uyum oranlarına ilişkin 
verilerin denetimi ve geri bildirimi çok boyutlu 
stratejilerin vazgeçilmez bir parçası olarak 
görmektedir (3). 

c)  Hatırlatıcıların kullanılması: Rutin izlemler, 
el hijyeni uyumuna dair geri bildirim yapılması 
ve iş yerinde el yıkama davranışını hatırlatan 
görsel ve sesli sistemlerin (hatırlatıcı) 
kullanılması el hijyeni oranlarını geliştirmede 
oldukça etkilidir (1,16). Hatırlatıcı sistemlere 
örnek olarak posterler, parlak renkli işaretler, 
dikkat çekici ekran koruyucular, e-posta 
mesajları, sesli mesajlar, kullanılan ekipman ve 
sarf malzemeler üzerindeki etiketler (hasta 
önlükleri dahil), rozetler ve sesli uyarılar 
gösterilebilir (3). El hijyeni uygulamasını kolay 
ve uygun hale getirmek, idari yaptırımlar, ödüller, 
bireysel ve kurumsal düzeyde aktif katılımı 
sağlamak, kurumsal güven ortamı sağlamak, 
bireysel ve kurumsal yetkinliği güçlendirmek, 
personel yetersizliğini ve yoğun iş yükünü 
önlemek el hijyenine uyumu artırmaktadır (1).

b) Birleşik ölçümler (composite measures): Bu 
değerlendirme yaklaşımında farklı durumlarda 
gözlenen el yıkama davranışlarının sayısı farklı 
durumlarda gözlenen el yıkama fırsatlarına 
bölünmektedir. Böylece gözlenen el yıkama 
davranışlarının sayısının gözlenen el yıkama 
fırsatlarına bölünmesiyle yüzdelik olarak tek bir 
sayısal değer elde edilmektedir (3).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımlar
El hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik 
yaklaşımların başarısını etkileyen birçok faktör 
vardır. El hijyenine uyumun artırılması sürecinde 
davranış bilimlerinin etkisi son yıllarda daha 
fazla vurgulanmakla birlikte, el hijyenine 
uyumsuzluk sadece bireysel faktörlerle 
açıklanamamaktadır. Sağlık çalışanlarının 
bireysel özellikleri yanında, grup etkileşimi ve 
kurumsal faktörlerin etkisi de dikkate alınmalıdır 
(16). El hijyenine uyumun geliştirilmesine 
yönelik etkin stratejiler beş kategoride ele 
alınabilir: 
1. Etkin stratejilerin kullanılması
2. Kurumsal planlamaların yapılması
3. Sağlık ekibi üyelerinin motive edilmesi
4. Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması
1. Çevresel faktörlere yönelik çalışmaların 
yapılması

1.Etkin stratejilerin kullanılması: El hijyenine 
uyumun geliştirilmesine yönelik etkin 
stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması çok 
önemlidir (Tablo 2). Yaygın olarak kullanılan 
stratejiler beş grupta ele alınabilir: 
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El hijyenine uyumu artırmaya yönelik 
geliştirilecek projelerde grup dinamikleri ve 
kurumsal işleyişle ilgili değişiklikler ve/veya 
yenilikler yapmak gerekebilmektedir. El 
hijyenine uyumun yüksek olması için el 
hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak 
benimsenmesi ve el hijyenini geliştirmeye 
yönelik faaliyetlerin süreklilik kazanması esastır 
(4,16).

Uyumun artırılabilmesi için çalışma alanında 
yeterli sayıda lavabonun bulunması, otomatik 
sabunluk kullanımı, alkol bazlı ajanların temin 
edilmesi, muslukların kolla ya da dizle kumanda 
edilebilir nitelikte olması, sıvı sabun, losyon ve 
tek kullanımlık havluların kolay ulaşılabilir 
şekilde yerleştirilmesi, en uygun el yıkama ajanın 
seçilmesi, gerektiğinde el hijyeni ajanının 
değiştirilmesi ve el bakımının (nemlendirici 
solüsyon temini gibi) desteklenmesi önemlidir 
(1,16,17).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesi sürecinde 
yöneticilere yönelik öneriler
•Yöneticilerin el hijyeni stratejilerini ve hasta 
güvenlik kültürünü teşvik eden koşullar 
oluşturmaları önemlidir. Sağlık çalışanlarının el 
y ı k a m a  i ç i n  g ü v e n l i  v e  s ü r e k l i  s u  
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 uygulamalarına uyumu artmak için 
multidisipliner ve çok boyutlu programlar 
geliştirilmelidir. El hijyeni eğitimi ve enfeksiyon 
kontrol eğitimleri planlanmalıdır.  
•Sağlık bakımı ortamında su kaynağının 
drenajdan ve kanalizasyondan fiziksel olarak 
ayrılmış olması sağlanmalı ve sistem rutin olarak 
kontrol edilmelidir.
•Alkol bazlı el hijyen ürünlerinin üretimi ve 
saklanması ulusal güvenlik talimatlarına ve yerel 
yasal düzenlemelere uygun olmalıdır (2).

3. Sağlık ekibi üyelerinin motive edilmesi: El 

d) Multidisipliner ekibin oluşturulması:  
Sistematik kalite artırıcı modellerin birçoğu el 
hijyeni süreçlerinin analiz edilmesi ve 
iyileştirilmesi amacıyla multidisipliner ekiplerin 
kullanılması önerilmektedir. Ekip, isteksiz 
kişilerden değil ekip içinde görev almak 
isteyenler bireylerden oluşmalıdır ve ekibe 
iyileştirme çabasını destekleyecek klinik liderler 
ve kanaat önderleri dahil etmelidir (3).

e) istematik performans geliştirme yöntemleri: 
Sistematik bir kalite geliştirme modeli kullanmak 
iyileştirme çabalarına belli bir yapı ve güç 
katmaktadır. Sistematik yaklaşımların ortak 
unsurları şunlar olmalıdır: 
-Hedeflerin belirlenmesi
-Performansın ölçülmesi
-Nedenlerin ve katkıda bulunan faktörlerin 
araştırılması
-Mevcut süreçlerin ekip çalışması yaklaşımıyla 
analiz edilmesi
-Değişikliklerin yavaş ve kademeli bir 
yaklaşımla uygulanması
-Uygulanan müdahalelerinin kısa ve uzun vadeli 
etkilerinin değerlendirilmesi (3).

f)  Diğer Stratejiler: Şu ana kadar açıklanan 
sistematik yaklaşımlara ek olarak, daha az bilinen 
bazı stratejiler de el hijyeninin geliştirilmesinde 
etkili olabilir. Yerel kanaat önderleri, toplumda 
tanınan ve rol-model olan kişiler ve 
akademisyenler olumlu katkılarda bulunabilir 
(3).

2. Kurumsal planlamaların yapılması: El 
hijyenine uyumun geliştirilmesine yönelik 
kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar 
yapılması ve yaklaşımların benimsenmesi önem 
taşımaktadır. Kurumda kolay ulaşılabilen 
lavaboların olması ve el hijyeni ürünlerinin 
(eldiven, alkolü el antiseptikleri) bulundurulması 
y ö n ü n d e  d ü z e n l e m e l e r  y a p ı l m a l ı d ı r.  
Multidisipliner yaklaşımla el hijyenine yönelik 
politika ve prosedürler oluşturulmalıdır. Çalışan 
ve yöneticiler arasında kaynakların etkin 
kullanımına, kuramsal güvenlik kültürünün 
oluşturulmasına, enfeksiyonların önlenmesine ve 
el hijyenine uyumu olumsuz etkileyen engellerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin 
yapılması ve yöneticilerin rol-model olması 
gerekmektedir (3).

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Hijyenine Uyum ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 
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programları sağlık çalışanlarında el hijyeni 
uyumunun geliştirilmesine anlamlı katkılar 
sağlamaktadır (3).

El hijyeni uyumunun geliştirilmesi sürecinde 
hükümet desteğinin sağlanması 
•El hijyenine uyumu ulusal bir öncelik haline 
getirilmeli ve finansal destekli ve koordineli, 
uzun dönem sürdürülebilir el hijyeni uygulama 
programları yürütülmelidir,
•Sağlık bakımı verilen ortamlarda enfeksiyon 
kontrolüne ilişkin destek sağlanmalıdır. El 
hijyeni uygulamaları toplumsal düzeyde 
desteklenmelidir. El hijyeninin bir kalite 
göstergesi olarak kabul edilmesi konusunda 
sağlık kurumları teşvik edilmelidir (2).

SONUÇ
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el 
yıkamanın önemi bilinmesine karşın, sağlık 
çalışanlarında el hijyeni uyumunun düşük olduğu 
bi l inmektedi r.  El  h i jyeni  kura l lar ına  
uyumsuzluğun nedenleri arasında kişi ve sağlık 
kurumlar ıyla  i lgi l i  b i rçok faktör  rol  
oynamaktadır. El hijyeni uyumunun geliştirmeye 
yönelik bireysel, kurumsal ve topluma yönelik 
planlamalar yapılması ve etkin stratejilerin 
benimsenmesi önem taşımaktadır. Periyodik 
eğitimlerin verilmesi, el hijyeni uygulamasının 
kolay ve uygun hale getirilmesi için fiziksel 

hijyeni uygulamaları denetlenmeli ve  tüm ekip 
üyelerinin aktif katılımı sağlanmalıdır, 
ödüllendirme sistemi kullanılmalı ve el yıkama 
davranışının hatırlatılmasına ilişkin uyarı 
sistemleri oluşturulmalı ve odak grup 
görüşmeleri yapılarak çalışan yönetici işbirliği 
yapılmalıdır (3). Sosyal öğrenme teorisine göre 
bireyler kendi deneyimlerinin yanı sıra, diğer 
bireylerin eylemlerini gözlemek suretiyle ve rol-
modeller aracılığıyla öğrenmektedirler (1). 
Sağlık ekibi üyeleri el hijyenine uyum konusunda 
motive edilmeli ve destekleyici bir ortam 
oluşturulmalıdır. Sağlık ekibi üyelerinin eğitimi 
ve motivasyonunda rol oynayan faktörler Tablo 
3'te verilmektedir (18).

4.Hasta ve aileleriyle işbirliği yapılması: Hasta 
ve ailesinin el hijyeni konusunda duyarlı olması 
ve bu konuda sağlık ekibi üyeleriyle işbirliği 
yapılması enfeksiyon kontrolüne katkıda 
bulunmaktadır (3).

5. Çevresel faktörlere yönelik çalışmaların 
yapılması: Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon 
oranları kaliteli sağlık bakımı sunumu için 
önemli gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu 
kapsamda sağlık kuruluşları için enfeksiyon 
kontrol komiteleri aracılığı ile enfeksiyon 
kontrolüne yönelik politikalar geliştirmek 
durumundadır. Enfeksiyon kontrol ve önleme 

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

Gözlemler aracılığıyla el hijyeni uyumunu olumsuz etkileyebildiği saptanan risk faktörleri

·H ekim olmak (hemşire grubuna kıyasla)

·A sistan hemşire olmak (hemşire grubuna kıyasla)

·E rkek cinsiyet

·Y oğun bakımda çalışıyor olmak

·H afta içi günlerde çalışıyor olmak (hafta sonu çalışma durumuna kıyasla)

·Ö nlük /eldiven giymek

·O tomatik lavaboların bulunması

·Ç apraz bulaşma riski yüksek olan aktiviteler

·H asta bakımı süresince bir saatlik süre içinde el hijyeni gerektiren durumların 

(el yıkama fırsatlarının) fazla olması

Öz-bildirimler aracılığıyla el hijyeni uyumunu olumsuz etkilediği saptanan risk faktörleri

·E l yıkamada kullanılan maddelerin cilt tahrişine ve kuruluğa yol açması 

·L avaboların uygun yerlerde bulunmaması/lavaboların yeterli sayıda olmaması 

·S abun ve kağıt havlu gibi malzemelerin eksik olması

Tablo 1. El Hijyeni Uygulamalarına Uyumu Etkileyen Faktörler
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Tablo 1. Devamı

·A şırı yoğunluk/zaman yetersizliği

·P ersonel sayısının yetersiz olması/Çalışma ortamının aşırı kalabalık olması 

·H asta ihtiyaçları karşılanmasının daha öncelikli bir husus olarak kabul edilmesi

·E l hijyeni ile ilişkili olarak sağlık çalışanı ve hasta arasındaki etkileşimin olumsuz etkilenmesi

·H astalardan enfeksiyon bulaşma riskinin düşük olduğunun varsayılması

·E ldiven giyildiğinde/eldiven kullanıldığında el hijyeninin gerektirmediğinin düşünülmesi

·E l hijyeni konusunda kılavuz/protokollerin olmaması

·E l hijyeni konusunun akla getirilmemesi/unutulması

·M eslektaşlar veya yöneticiler arasında örnek rol-modelin olmaması

·E l hijyeninin önemine ilişkin şüpheci yaklaşım sergilenmesi 

·E l hijyenine ilişkin önerilerin uygun bulunmaması

·H astane enfeksiyonları kontrolünde el hijyeninin etkileri konusunda kesin bilimsel verilerin eksikliği

El hijyeni uyumunu olumsuz yönde etkileyen algısal faktörler  

·E l hijyeni uygulamalarına bireysel/kurumsal düzeyde aktif katılımın olmaması 

·E l hijyeni uygulamaları açısından örnek olabilecek rol-modellerin olmaması

·E l hijyenine kurumsal yaklaşım olarak öncelik verilmemesi

·E l hijyeni kurallarına uyum göstermeyenlere yaptırım uygulanmaması/uyum gösterenlerin ödüllendirilmemesi 

·K urumsal açıdan güvenli ortamın olmaması

World Health Organization (WHO): WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: A Summary. Geneva, 
Switzerland: 2009, 23.

Tablo 2. El Hijyeni Uygulamalarında Davranış Değişikliğini Destekleyen Stratejiler ve Modeller 

Model  
El Hijyenine Uyumu Olumsuz Yönde 

Etkileyen Faktörler
 

Modele Özel Önerilebilecek Stratejiler 

Bilişsel Yetersiz el hijyeninin  olası sonuçlarına 

ilişkin kanıta dayalı verilerin olmaması 
Eğitim; el hijyeni uygulamalarını geliştirmek 

amacıyla el hijyenine uyumu olumsuz 

etkileyen faktörlere (engellere) yönelik ortak 

kararla belirlenen çözüm önerileri 

Davranışsal Davranışlar çoğunlukla dış faktörlerden 

etkilenir, davranış değişikliği için daha etkin 

stratejilerin geliştirilmesine gereksinim var.  

Hatırlatıcılar, geri bildirim, teşvikler, 

modeller ve çevresel destek 

Sosyal Etkiler El hijyenini teşvik eden sosyal normların 

bulunmaması ve liderliğin olmaması 

Oybirliğiyle verilen kararlar, kanaat 

önderleri, örnek teşkil eden rol-modeller 

Pazarlama
 

Anlaşılır ve hedef kitleye uygun dikkat 

çekici mesajların verilmesi önem taşır 

Kitle iletişim kampanyaları 

Organizasyonel Sorunlar genellikle tek başına bir kişiyle 

ilgili değildir, sorunlar mevcut sistem ilişkili 

olarak ortaya çıkar.  

Kalite-kontrol ekipleri, süreçlerin yeniden 

düzenlenmesi, iş yükünü azaltmaya yönelik 

girişimler, kurumda güvenlik odaklı bir 

kültürün desteklenmesi 

Measuring Hand Hygiene Adherence: Overcoming The Challenges. Joint Commission; Oakbrook Terrace, 
Illinois: 2009, 108.

Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Hijyenine Uyum ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 



El hijyeninin önemi 

· Mikroorganizmaların hastalara bulaşma riski azalır. 

· Hastalara temas sonucu bulaşan mikroorganizmalar sağlık çalışanlarının cildinde kolonize olmaz veya 

olası enfeksiyon riski azalır.  

· El hijyeni, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde önemli rol oynar, dolaysıyla morbidite ve 

mortalite oranları ile tedavi-bakım maliyetini düşer.  

El hijyeni endikasyonları  

· Hastanın cildine temas edilmesi (örn; nabız ve kan basıncı ölçümü yaparken, fiziksel muayene yaparken, 

hastayı yatağından kaldırırken), 

· Hastanın yanı başındaki yüzeylerle temas edilmesi, 

· Eldivenleri çıkardıktan sonra. 

El hijyeni tekniği  

· 

· 

· 

El hijyeni amacıyla kullanılacak solüsyon miktarı 

El yıkama süresi  

El hijyeni ürünlerinin seçimi 

-  Ellerdeki bakteri sayısını azaltmada en etkili maddeler sırasıyla alkol bazlı el antiseptikleri ve 

antiseptik etkili sabunlar/deterjanlardır. Antimikrobiyal olmayan sabunların ise el hijyeni 

uygulamalarında en etkisiz ürünler olduğu bildirilmektedir.  

-  Ellerdeki görünür kirlerin uzaklaştırılması amacıyla su ve sabun kullanılır.  

-  Tüm klinik endikasyonlarda ell erin rutin dekontaminasyonu amacıyla alkol bazlı ürünlerin 

kullanılması önerilir (ellerin gözle görülür şekilde kirli olduğu durumlar hariç) . 

Cilt tahrişinin önlenmesi 

· 

· 

Kontak dermatit ile ilişkili gelişen cilt kuruluğunu ve cilt tahrişini önlemek amacıyla  losyon ve kremlerin 

kullanılması 

Cilt kuruluğunu ve cilt tahrişini önlemek amacıyla kullanılacak losyon ve kremlerin kurum tarafından 

temin edilmesi ve kullanımın teşvik edilmesi 

Sağlık kurumu yöneticilerinin sorumlulukları 

·  

·

Yazılı eğitim materyallerinin temin edilmesi 

El hijyeni uygulamalarına uyumun arttırılması amacıyla örnek teşkil eden rol -modellerin kullanılması  

Eldiven kullanımının endikasyonları ve sınırlılıkları  

· 

· 

· 

· 

Muayene eldivenlerinde tespit edilemeyen küçük del iklerin olması ellerin kontamasyon una neden 

olabilir.   

Eldivenlerin çıkarılması esnasında eller kontamine olabilir.  

Eldiven giyilmesi, el yıkama ihtiyacının yerini tutamaz.  

Sağlık çalışanı bir hastaya bakım verdikten sonra eldivenlerini çıkarmaz ise mikroorganizmalar bir 

hastadan bir diğer hastaya bulaşır.   

Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Recommendations of the Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/ IDSA Hand Hygiene Task Force. 
Society for Healthcare Epidemiology of America/ Association for Professionals in Infection Control/Infectious 
Diseases Society of America. Morbidity and Mortality Weekly Report,2002,51(RR-16):27.

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Eğitimi ve Motivasyonuna İlişkin Programların Bileşenleri
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şartların oluşturulması, gözlem ve geri 
bildirimlerin yapılması, motivasyon, idari 
yaptırım ve ödüllendirme sistemi, bireysel ve 
kurumsal düzeyde aktif katılım ve işbirliğinin 
desteklenmesi, personel yetersizliğinin 
giderilmesi ve yoğun iş yükünün azaltılması el 
hijyenine uyumu olumlu yönde etkileyen 
girişimlerdir.
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