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5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2005 yılından beri sürdürdüğü "Temiz Bakım Güvenli Bakımdır" 

kampanyası kapsamında yürütülen "Ellerini Temizle: HAYAT KURTAR" sloganıyla hayat bulan çalışma, el 

hijyeni konusunda özellikle sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı ve el hijyeni 

uyumunu istenen düzeye getirmeyi, dolayısı ile hasta güvenliğini tehdit eden hastane enfeksiyonlarını 

engellemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde 5 Mayıs tarihi DSÖ tarafından "Dünya El Hijyeni 

Günü" olarak ilan edilmiştir.1 

El hijyeni; el yıkama, antiseptiklerle el yıkama, antiseptiklerle ellerin ovulması veya cerrahi el antisepsisini 

anlatmak için kullanılan genel bir terimdir. Eller, sağlık kurumlarında infeksiyonların bulaşında çok önemli 

bir role sahiptir. Hastane infeksiyonlarının kontrolünde el hijyeni giderek daha önem kazanmasına 

rağmen, halen tam olarak çözülmemiş konular vardır. Ayrıca, pek çok ülkede el hijyenine dair rehberler 

yayınlanmış olmasına rağmen, sağlık personelinin el hijyenine uyumunun iyi olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Hastane içerisinde yüksek virülans ve çoklu ilaç direnci gösteren mikroorganizmaların hastalar 

arasında taşınması ve yayılmasında kaynak yaklaşık %40 oranında, sağlık çalışanlarının kirli elleridir. Yani 

hastane infeksiyonlarının en az yarısı, el hijyeni uygulamasıyla engellenebilir. Çalışmalar hastane 

infeksiyonlarının en az üçte birinin önlenebilir nedenlere bağlı olduğunu gösterirken, ancak %6-9’unun 

önlenebildiğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar, hastane çalışanlarının el yıkamanın önemini biliyor 

olmalarına karşın, bunun davranış biçimine dönüştürülmesinde sorun olduğunu göstermektedir2. 

El hijyeninde beş adım:3 

 Hastaya temastan önce 

 Aseptik işlemlerden önce 

 Vücut sıvıları ile temastan sonra 

 Hastaya temastan sonra 

 Hasta çevresindeki yüzeylerle temastan sonra  

Eller nasıl yıkanmalıdır?4 

 Ellerinizi akan su ile ıslatın, elinize bir miktar sabun alın 

 Ellerinizi sabunla iyice ovalayın, ellerinizin arka yüzeyinin, parmak aralarının ve tırnak altlarının da 

sabunlu olduğundan emin olun 

 Ellerinizi en az 20 saniye ovalayın 

 Ellerinizi akan suyun altında iyice durulayın 

 Sonrasında temiz bir havluyla ellerinizi kurulayın 

------------------------------------------------ 

1) [İnternet] https://kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=522 Erişim tarihi: 03.05.2016. 

2) [İnternet] http://www.hastaneinfeksiyonlaridergisi.org/managete/fu_folder/2007-01/html/2007-11-1-054-059.htm  

Erişim tarihi: 03.05.2016. 

3) [İnternet] http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/dosya/elhijyeni.pdf Erişim tarihi: 03.05.2016. 

4) [İnternet] http://www.cdc.gov/features/handwashing/ Erişim tarihi: 03.05.2016. 
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El hijyeninin diğer önemli noktaları:5 

 Suni tırnak olmamalı 

 Tırnaklarda oje olmamalı 

 Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli 

 Alyans dahil takılı olmamalı 

Eğitim amaçlı programlar, broşürlerin dağıtılması, grup çalışmaları ve konferanslar, otomatik sabunluk 

kullanımı ve el hijyeni uyumuna ilişkin performansa dair geri bildirimin sağlanması gibi önlemler en 

azından bir süre için el hijyeni oranlarını artırmaktadır. Herhangi bir yöntemin tek başına kalıcı bir 

yarar sağladığı bugüne kadar gösterilememiştir. Tüm bu yöntemler arasında, bugüne kadar gözlenen 

en etkili yöntemin, rutin izlem ve geri bildirim olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. El hijyeni 

uyumunun artırılmasında rol modellerin önemi gösterilmiştir. Ayrıca, hekimlerin uyumunda, diğer 

meslektaşlarına rol modeli olma inancının önemli olduğu ileri sürülmüştür.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

5) [İnternet] http://www.samiulus.gov.tr/Hasta_Haklari/elhijyeni.pdf Erişim tarihi: 03.05.2016. 

6) [İnternet] http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/dosya/elhijyenikilavuz.pdf Erişim tarihi: 03.05.2016. 
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