
EL HİJYENİ EĞİTİMİ



NİÇİN PERSONEL HİJYENİ?

ÇALIŞAN PERSONEL DAKİKADA 

10.000-100.000
mikroorganizmayı yayabilir.



NİÇİN PERSONEL HİJYENİ?

GIDA

SOLUNUM
ÖKSÜRME

HAPŞIRMA

TIKSIRMA

SİNDİRİM

DIŞKI İLE TEMAS

DERİ

KİRLİ ELLER

Çıbandan, 
kesiklerden

Sigara dumanından

SAÇLAR

KIYAFETLERDEN

Takılarından



Gerekli Koruma Ekipmanları

Her amaç için doğru personel koruma ekipmanları 

belirlenmeli



PERSONEL HİJYENİ NASIL SAĞLANIR?

• Kirli ellerle kesinlikle çalışılmamalıdır.

• Yaralı ellerle, eğer yara büyükse çalışılmamalı, eğer 

yara küçükçe yaranın tamamen kapatılması ve dışarıya 

sızmasının engellenmesi sağlandıktan sonra 

çalışılmalıdır (eldiven giyilebilir)



PERSONEL HİJYENİ NASIL SAĞLANIR?

•Tırnaklar kısa ve tırnak dipleri temiz olmalıdır.

• Hastalarla ile temas eden personelin tırnakları 

ojeli ve cilalı olmamalıdır.

• Çalışma sırasında ellerin, yüz, saç, kıyafet ve 

para gibi yabancı maddelere sürülmemesi, eğer 

sürüldü ise ellerin derhal yıkanması gerekir. 



PERSONEL HİJYENİ NASIL SAĞLANIR?

• Kirli giysilerle çalışılmamalıdır.

• Kirli ellere eldiven giyilmemesi gerekir.

• İş başında sigara içilmemelidir.

• İş başında sakız çiğnenmemelidir.

• Hasta ile temas eden personelin mücevherat (takı, 

yüzük vs) kullanmaması gerekir.

• Personel hasta ise doktor uygun görmedikçe 

çalışmamalıdır.



KORUYUCU KIYAFETLER

• Her personelin kendine ait forması olmalıdır.

• Her zaman temiz forma ile çalışılmalıdır.

• Gün içinde forma kirlendiğinde temizi ile 
değiştirilmelidir.

• Her personelin yedek forması olmalıdır.

• Forma ile kirli alanlara çıkılmamalı, tezgah üstleri 
ve/veya benzeri yerlere oturulmamalıdır.

• Gerekli alanlarda galoş ve bone kullanılmalıdır.



UNUTMAYALIM 
• En UCUZ

• En KOLAY  

• En ETKİLİ   yol

EL YIKAMADIR.

•El hijyeni mikroorganizmaların

azaltılması için çok önemli bir yoldur.

•El hijyeni ile ellerdeki geçici koku ve kir çıkarılır.



Çevredeki ve hastanın üzerindeki 
mikroorganizmalar



Mikroorganizmaların hastadan sağlık
çalışanının eline geçişi



Organizmanın sağlık çalışanının elinde
bulunması



Yanlış el yıkama



El yıkamadaki yetersizlik hastalar arası
çapraz geçişe neden olur

HASTA  A

HASTA  B



El yıkamadaki yetersizlik hastalar arası
çapraz geçişe neden olur

HASTA  B

HASTA  A



Hasta bakımı sırasındaki el yıkama yetersizliği

hastanın kendi içinde çapraz geçişe neden olur



ELLER NE ZAMAN 
YIKANIR?

ÖNCE
• Hasta ile temas

• Hasta çevresindeki 
yüzeylerle temas

• Her tür invazif girişim

• Eldiven giyme 

• İlaçların hazırlanması

• Yemek

• İşten ayrılma

• Tuvalet

SONRA
• Hasta ile temas
• Hasta çevresindeki 

yüzeylerle temas
• Her tür invazif girişim
• Eldivenlerin çıkartılması 
• Kan, kanlı sekresyon ile 

kontamine olma olasılığı 
olan herhangi bir alet veya 
objeye temas 

• Diğer vücut sekresyonları
ile temas 

• Tuvalet 



Eller nasıl yıkanmalı?

1- Eller sıcak su ile ıslatılır (yaklaşık 40°C)
2- 5 ml sıvı sabun alınarak tırnak fırçası ile 30 
saniye kadar el fırçalanır,
3- Su ile durulanır,
4- Tekrar sıvı sabun alınır,
5- Fırçasız yaklaşık 10 saniye yıkanır,
6- Eller su ile durulanır,
7- Havlu kağıt veya otomatik kurutucularla el 
kurulanır.



1.Eller su ile ıslatılır
Elleri temizlemek için sıvı
temizleyiciler kullanılır. 

2. Sıvı temizleyicilerin 
dezenfektanlı olanları 
seçilmeli ve bir dispenser 
kullanılmalıdır.

2. Sıvı sabun bilekler
dahil, elin her yerine
yayılır. 

3. Avuç içleri
ovuşturulur.

4. Parmak araları 
temizlenir.

5. Parmak uçları 
temizlenir.

6. Parmaklar kapalı hale 
getirilerek işlem 
sürdürülür.

7. Başparmaklar avuç ile 
ovuşturulur.

8. Parmak uçları 
avuç içi yardımı ile 
temizlenir.

9. Bileklerden 
başlanarak elller 
durulanır.

10. Kurulama işlemi için 
mutlaka kağıt havlu
kullanılmalı.

11. Yan kısımları dahil 
eller kurulanır.

12. Parmak uçları ve 
tırnak çevreleri 
kurulanır.

13. Musluk ellerin 
kurulandığı kağıt 

ile kapatılır. 

14. Kağıtların atıldığı çöp
kutusuna ellerle
dokunulmamalıdır.

Hijyenik el yıkama işlemi



El hijyeninin diğer önemli noktaları

Suni tırnak Ø

Tırnakların uzunluğu tırnak 
etini geçmemeli
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çapraz
parmaklar

baş
parmak

avuç içinde
parmak uçları

avuç
içlerinin
teması

avuç içi ile
diğer elin

yüzeyi
parmak
araları

El Antisepsisi



El yıkama ve el antisepsisi 
endikasyonları

Ellerde gözle görülür kirlenme 
varlığında,
– Nonantimikrobiyal sabun ve su
– Antimikrobiyal sabun ve su

Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;
– Alkol bazlı el antiseptikleri

Gözle görülür kir? 

Kendini kirli hissetmesi



El antisepsisinde önemli noktalar

Eldiven giymeden önce 
uygulanan alkol bazlı el 
antiseptiğinin tam olarak 
kurumuş olmasına dikkat 
edilmeli!

Tam kuruma sağlanana kadar 
eller ovalanmaya devam 
edilmeli

Uçucu ve yanıcı olduğu 
unutulmamalı



Zaman çok önemli!

El yıkama Alkol bazlı sol. ile ovma

1-1.5 dak 10 - 20 sn



Eldiven kullanımı

Hem sağlık personelini, hem de hastayı 
koruyucu bir önlemdir

Sekresyonlara, mukozalara veya bütünlüğü 
bozulmuş cilde dokunurken mutlaka eldiven 
giyilmelidir

HİÇ BİR ZAMAN EL HİJYENİNİN YERİNİ 
ALMAMALIDIR!...



Eldiven kullanımında önemli noktalar

• Yanlış güven hissi!

• El hijyeni uyumunu azaltan bir uygulama!

• Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında 
mutlaka el antisepsisi sağlanmalıdır

• Eldivenler yıkanmamalı

• Tekrar kullanılmamalı

• Eldiven üstüne antiseptik solüsyon 
uygulanmamalı



HER HASTA KENDİNE ÖZELDİR.

ONLARA DOKUNMADAN ÖNCE VE SONRA 

EL HİJYENİ…



TEŞEKKÜR EDERİM


