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1. AMAÇ: Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli uygulamalarından biri 

olan el hijyenini sağlanması,  hasta ve çalışan güvenliğini temin edilmesi, çalışanların el hijyeni 

konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi,  sağlık hizmeti sunulan alanlarda el hijyeni sağlamaya 

yönelik malzemelerin bulundurulmasının sağlanması. 

2. KAPSAM: Yöneticiler, tüm hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarını kapsar 

3. TANIMLAR: 

El Hijyeni:  

Dünya Sağlık Örgütü: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel bir tanımdır.  

El Hijyeni: El yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini 

kapsayan genel bir tanımdır. 

Antiseptik: mikroorganizmalara uygulandığında preparasyonun özelliğine veya uygulama yöntemine 

göre üremelerini önleyerek veya öldürerek onları zararsız hale getiren, özellikle canlı dokulara 

uygulanabilen maddelerdir. 

El hijyeni Koordinatörü: Belirlenen politika doğrultusunda el hijyenine yönelik stratejilerin 

belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesinden sorumlu kişi. 

4. SORUMLULAR: Yöneticiler ve tüm hastane personeli. 

       5. UYGULAMA 

5.1.  Politika hastane genelini kapsar. 

5.2. El Hijyeninin Hastane İçin Önemi: El hijyeni sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların (SHİİ) ve 

antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının önlenmesinde en önemli ve en basit infeksiyon 

kontrol önlemidir. Bu tür enfeksiyonların önlenmesi sağlık kuruluşu olan hastanemizde öncelikli 

amacımızdır. 

5.3. El Hijyeni İle İlgili Hastane Hedeflerimiz:  Her yıl bölüm kalite hedefleri belirlenirken; el hijyeni 

uyumu için yıllık olarak ulaşmak istediğimiz el hijyeni uyum hedefimizi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

ve Bölüm Kalite Sorumluları tarafından belirlenir. 

5.4. El Hijyeni İle İlgili Temel Sorumluluklarımız:  

YÖNETİCİLERİMİZİN SORUMLULUKLARI: El hijyeni sağlamak için malzemelerin sağlanması, el 

hijyeni uygulamaları için gerekli fiziksel koşulları sağlama, ilgili komite ve çalışan geri dönüşlerinde 

istenilen düzeltici / önleyici faaliyetlerde yönetime düşen sorumlulukları ile ilgili yönetsel ve finansal 

destek vermek. El hijyeni eğitimlerinin yapılmasına, çalışanların uyumu ve motivasyonu için destek 

olmak ve el hijyeni uyum oranlarını kontrol etmek.  

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI: Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyonlarının önlenmesi, hasta 

ve çalışan güvenliği sağlanması için el hijyeni ( gerektiğinde, uygun teknik ile doğru ve etkili el hijyeni) 

sağlamak. Hasta ve yakınlarına el hijyeni eğitimleri vermek. 

5.5. Sürekli İyileştirme Stratejimiz: El hijyeninin önemi, el hijyeni endikasyonları, el hijyeni sağlama 

yöntemleri ve uygulama, eldiven kullanımı ile ilgili kurallar, el antiseptikleri ile ilgili 
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genel bilgiler, ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’yaklaşımının simülasyonları, alkol bazlı el antiseptikleri 

ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara online olarak sürekli eğitimler 

yapılmaktadır. Eğitimler; meslek grupları ve bölümlere, çalışanların bilgi ve davranış düzeylerine göre 

yıllık olarak planlanıyor. 3 aylık olarak değerlendirilen el hijyeni uyum oranlarına göre eğitimler 

tekrarlanıyor. Hastane bilgi sistemi üzerinde çalışanlara el hijyeni uygulamasına yönelik uyarıcı 

mesajlar mevcuttur. El hijyeni uyumu için sürekli gözlem yapılmaktadır. Gözlemler sonucunda ‘’El 

Hijyeni Uyum Oranı’’; 3 aylık raporları Enfeksiyon Kontrol ekibi tarafından Hastane Yönetimi ve 

Kalite Birimi ile paylaşılmaktadır. Kalite Birimi tarafından gözlem raporları ilgili birimlerle 

paylaşılmaktadır. Birimlerde tüketilen Alkol bazlı el antiseptiklerinin tüketim miktarları takip 

Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından takip edilmektedir. El hijyeni ürünlerinin birim bazında uygun 

yerde ve yeterli şekilde bulunma durumu düzenli aralıklarla Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından 

kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır. Çalışanların ‘’El Hijyeni Bilinci ve Uygulama Düzeyi ‘’ 

ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçekler ile yılda bir ölçülür. 

      5.6. El Hijyeni İle İlgili Dokümanlarımız:  

El Hijyeni Programı Talimatı 

El hijyeni Talimatı 

Steril Eldiven Giyme Talimatı 

Cerrahi El Yıkama Talimatı 

 EKK Kontrol ve Değerlendirme Formu 

5.7. El Hijyeni Koordinatörü:  Enfeksiyon Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Özlem EROL. 


