
EL HİJYENİ EĞİTİMİ



Bu eğitimde;

• Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların (SHİE) yükü, sonuçları ve önlenmesi

• El hijyeninin önemi, çapraz kontaminasyon, el hijyeni uyumu

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çok bileşenli el hijyeni iyileştirme stratejisi ve 

aşamalı yaklaşım

hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Neler Öğreneceğiz?



Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Sonuçları

* Am J Epidemiol 1985, 121; 182-205.
** Am J Infect Control 1985; 13:97-108.

Maliyette Artış

Yaşam Kalitesi

Hastanede Kalış Süresi 

Morbidite ve Mortalite

Antibiyotik Direncine Katkı

Sağlık Sistemine Yük

Güven Kaybı

Yasal Sorunlar

Sağlık Personelinin Çekinceleri

SHİE’lerin Sonuçları ???



Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü-2



El Hijyeninin Önemi

✓ SHİE patojenlerinin bulaşı; direkt veya indirekt

temas, damlacık yolu, hava yolu veya ortak bir araç 

kullanımı ile olur.

✓ Sağlık çalışanlarının elleri ile kontaminasyon yoluyla 

bulaş en sık nedendir.

✓ Sağlık çalışanlarının kontamine elleri hem endemik 

hem de epidemik SHİE’lerle ilişkilidir.



Çapraz Kontaminasyon-1 



Çapraz Kontaminasyon-2 

Yanlış El Yıkama



Çapraz Kontaminasyon-3 



Çapraz Kontaminasyon-4 



El Hijyeni Uyumu

Gözlenen 
Risk 

Faktörleri 

Doktor olmak Erkek olmak

YBÜ, Cerrahi, acil 
servis vb

birimlerde 
çalışmak

Hafta içi çalışmak

Önlük/eldiven 
giymek

< 65 yaşındaki 
hastaya bakım 

vermek

Hasta ile sağlık 
çalışanı ilişkisinin 
arasına girmesi

Saat başına yüksek 
sayıda el hijyeni 

fırsatı

Hastadan sağlık 
çalışanına bulaş 
riskinin düşük 

olması

Deneyim, eğitim 
ve bilgi eksikliği

Ödüllendirme ve 
teşviğin olmaması

Üstlerin veya 
meslektaşların rol 
model olmaması



El Hijyeni Uyumu

Sağlık 
Çalışanlarının 

Bildirimi

Ellerde irritasyon ve 
kuruluğa yol açması

Lavaboların uygun 
yerde ve yeterli sayıda 

olmaması, ürünlere 
erişim kısıtlılığı

Aşırı yoğunluk, yetersiz 
zaman ve eleman 

eksikliği

Hasta ihtiyaçlarının 
öncelikli olması

< 65 yasındaki hastaya 
bakım vermek

Temiz, temiz-
kontamine cerrahi 
hastasına bakım 

vermek

Hastaya <2 dk temas 
etmek



El Hijyeni Uyumu
Bireysel veya kurumsal düzeyde 

el hijyeninin iyileştirilmesine 
aktif katılım olmaması

El hijyeninin kurumsal öncelik 
olmaması

Uyumsuzlara yaptırım, 
uyumlulara ödüllendirme 

olmaması

El hijyeni uygulamak için sağlık 
çalışanlarının kişisel hesap 

verebilirlik kültürünün 
olmaması

Kurumsal güvenlik 

İkliminin olmaması

Diğer





Aşamalı Yaklaşım

Genel amaç, el hijyenini kurum 

kültürünün ayrılmaz bir parçası 

haline getirmektir.

Eyleme hazırlık - gerekli
kaynaklar dahil (insani ve

finansal)

Mevcut el hijyeni
uygulaması, algı, bilgi ve

altyapı

İyileştirme faaliyetlerinin
başlatılması: bakım

noktasında alkol bazlı el 
antiseptiği, personel eğitimi, 

hatırlatıcılar vb.

Programın etkinliğinin
değerlendirilmesi

En az 5 yıl için bir plan 
geliştirme

Adım 1: Kurum 
hazırlığı

Adım 2: Temel
değerlendirme

Adım 3: Uygulama
Adım 4: Takip

değerlendirmesi

Adım 5: Planlama ve
gözden geçirme



TEBRİKLER!

«Dünya Sağlık Örgütü’nün Çok Bileşenli El Hijyeni İyileştirme 

Stratejisi» dersini tamamladınız.

Bölüm Sonu



EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA 
TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!


