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l y›kama, toplumda infeksiyonlar›n fekal-oral
bulaﬂ yolunu k›rmak için yaﬂamsal öneme sahip bir uygulamad›r. Bu yolla Shigella gibi gastroenterit etkenlerinin aile içi yay›l›m› önlenebilmektedir (1). Son zamanlarda el y›kaman›n solunum yolu patojenlerinin (örne¤in “respiratory
syncytial virus”) yay›l›m›n› da azaltt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r (2). Hastanede belli kurallara göre yap›lmas› gereken el y›kama, sa¤l›k personelinin çok
iyi bilmesi gereken bir konudur; çünkü el y›kama, bugün hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde en önemli tek uygulama olarak düﬂünülmektedir (3).

E

TAR‹HÇE
El y›kaman›n hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde ne kadar önemli oldu¤u, ilk kez 150
y›l kadar önce do¤um hekimi Semmelweis taraf›ndan ortaya konmuﬂtur. Semmelweis, Viyana’da çal›ﬂt›¤› hastanede mortalite oran›n›n, do¤umu hekimler taraf›ndan yapt›r›lan kad›nlarda
do¤umu ebeler taraf›ndan yapt›r›lanlara oranla
çok daha fazla oldu¤unu (s›ras› ile %22.5 ve %2.7)
saptad›. Eylem s›ras›ndaki pozisyon ya da ser-

vislerdeki hava ak›m› gibi de¤iﬂkenlerden hiçbiri, bu mortalite fark›n› aç›klam›yordu. Meslektaﬂlar›ndan birinin postmortem muayeneyi takip
eden bir yara infeksiyonu nedeni ile ölmesi,
Semmelweis’›, infeksiyöz bir ajan›n kadavralardan kad›nlara taﬂ›nd›¤› sonucuna götürdü. Bu ise
ebelerin yapt›rd›¤› do¤umlarda mortalitenin neden düﬂük oldu¤unu aç›kl›yordu; çünkü ebeler
hiçbir zaman postmortem muayene yapm›yorlard›. Semmelweis, s›k› bir el y›kama rejimi uygulad› ve maternal mortalite, üç hafta içinde
%22’den %3’e düﬂtü (4,5).
EL YIKAMANIN AMACI
Price taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmalar sonucu
ellerde iki bakteri popülasyonunun bulundu¤u
anlaﬂ›lm›ﬂt›r: Geçici flora ve kal›c› flora. Geçici
flora, çevreden al›n›r ve eller üzerinde geçici bir
süre taﬂ›n›r. Geçici floray› oluﬂturan mikroorganizmalar, sa¤l›k personelinden hastaya ya da
hastan›n vücudunun bir bölgesinden di¤er bölgesine aktar›labilir. Hasta bak›m›nda el y›kaman›n amac›, elin üzerinde mevcut olan geçici bakterilerin miktar›n›, duyarl› hastalarda infeksiyon
meydana getirmeyecek düzeye indirmektir. Kal›c› floray› oluﬂturan mikroorganizmalar, derinin
“stratum corneum”unda bulunurlar ve giderilmeleri, f›rçalamayla bile zordur; bu nedenle çapraz infeksiyonlar›n geliﬂiminden sorumlu tutulmazlar (4).
Su ve sabunla ellerin y›kanmas› ile eller üzerindeki bakterilerin %90-100’ü temizlenmektedir
(6).
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EL YIKAMA ve SA⁄LIK PERSONEL‹NDEN
HASTALARA M‹KROORGAN‹ZMA GEÇ‹ﬁ‹
El y›kama ile sa¤l›k personelinin elleri üzerindeki mikroorganizma say›s›n›n azalt›lmas›n›n
hastalara mikroorganizma geçiﬂini azaltt›¤›, bir
çok bilimsel araﬂt›rma ile ortaya konmuﬂtur:
Mortimer’in 1996’da yapt›¤› bir çal›ﬂmada bir yenido¤an ünitesinde stafilokok ve streptokok ile
kolonize olmuﬂ bebeklerle, kolonize olmam›ﬂlar
aras›ndaki mikroorganizma geçiﬂi incelenmiﬂ,
hemﬂireler kolonize gruptan kolonize olmam›ﬂ
gruba geçerken ellerini y›kamad›klar›nda mikroorganizma geçiﬂ oran› %43 olurken el y›kama ile
bu geçiﬂin minimal oldu¤u gözlenmiﬂtir. Case
well ve Phillips’in 1977’de bir yo¤un bak›m ünitesinde yapt›klar› çal›ﬂmada hemﬂirelerin ellerinde ve hastalar›n derisinde ayn› serotipte Klebsiella spp. saptanm›ﬂ, s›k› bir el y›kama rejimi ile
taﬂ›y›c› hemﬂirelerin ve kolonize hastalar›n say›lar› azalm›ﬂt›r (4).
EL YIKAMA ve HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (ABD) hastaneye yatan her 100 hastadan beﬂinde hastane
infeksiyonu görülmekte ve bu infeksiyonlar, hastanede kal›ﬂ süresini ortalama dört gün uzatarak
milyonlarca dolarl›k ek maliyet getirmektedir.
Hastane infeksiyonlar›, ABD’de y›lda tahminen
60.000 ölüme neden olmaktad›r (7). Hastane infeksiyonlar›na neden olan mikroorganizmalardan en önemlileri antibiyoti¤e ço¤ul dirençli
gram-negatif basiller, stafilokoklar, enterokoklar
ve Candida türleridir ve bunlar›n birço¤u, duyarl›
hastalara, yukar›da anlat›ld›¤› gibi, sa¤l›k personelinin elleri yoluyla geçmektedir. Patojenik
gram negatif basiller, ellerde iki saati aﬂk›n bir
süre canl› kalabilmektedirler. Semmelweis’tan
bu yana hastane infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›n›n el y›kama ile azalt›labilece¤i gösterilmiﬂtir.
SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N EL YIKAMA SIKLI⁄I
Belirtilen önemine karﬂ›n el y›kamaya sa¤l›k
personeli taraf›ndan gerekli özenin gösterilmedi¤i çal›ﬂmalarla ortaya konmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalarda sa¤l›k personelinin el y›kamaya gösterdi¤i
uyum (kompliyans), ortalama %40 olarak bulunmuﬂtur (7). Uyumun düﬂük olmas›n›n olas› nedenleri aras›nda iﬂ yükü fazlal›¤›, bilgi azl›¤›, gereç yetersizli¤i, çal›ﬂ›lan klinik, personelin infeksiyon kontrolü hakk›ndaki görüﬂleri ve s›k el y›kaman›n deriye zarar verdi¤i düﬂüncesi say›labilir; ancak bu de¤iﬂkenlerin uyumu etkileme dereceleri tart›ﬂmal›d›r (4).
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Hemﬂireler, ellerini hekimlerden daha s›k y›kamaktad›rlar (8). Acil yard›m bölümünde yap›lan bir çal›ﬂmada hemﬂirelerin ellerini 146 temas›n %58.2’sinde y›kad›klar›, asistan hekimlerde
ise bu oran›n 129 temasta %18.6 oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu fark›n nedeni olarak, hemﬂirelik e¤itiminde el y›kaman›n daha s›k vurgulanmas› gösterilmiﬂtir (9).
EL YIKAMA SIKLI⁄INI ARTIRMAYA YÖNEL‹K G‹R‹ﬁ‹MLER
El y›kama, yaz›l› levhalarla teﬂvik edilmelidir.
Lavabolar; odan›n içinde veya hemen d›ﬂ›nda
bulunmak üzere her hastan›n odas›nda, arabezi
de¤iﬂtirilen yerlerde ve tuvalette bulunmal›d›r.
Kirlendi¤inde veya günde bir kez dezenfekte
edilmelidir. Otomatik lavabolar ve “disposable”
havlular, daha iyi bir infeksiyon kontrolü sa¤larlar (10). El kurutma makinalar›, filtrelerinin zamanla mikroorganizmalarla doyarak bunlar› d›ﬂar› verebilmesi riski nedeni ile tercih edilmemelidir (11).
Sa¤l›k personeline e¤itim verilmesi, performans geribeslemesi (“feedback”) ve otomatik
lavabolar gibi giriﬂimler; el y›kama s›kl›¤›n› arzu
edilen düzeye ç›karamamaktad›r. Bunlardan en
etkilisi performans geribeslemesidir. Performans geribeslemesi, gözlemi yap›lan sa¤l›k personeline, el y›kama -ve y›kamama- s›kl›¤›n›n düzenli periyodlarla duyurulmas›d›r. Tibbal›s taraf›ndan pediatrik yo¤un bak›m ünitesinde yap›lan bir çal›ﬂmada bariz gözlem ile sa¤l›k personelinin hasta ile temas etmeden önceki el y›kama oran› %12.4’ten %32.7’ye ç›km›ﬂ, performans
geribeslemesi s›ras›nda %68.3’e kadar yükselmiﬂ, ancak geribeslemenin kesilmesinden sonra
%54.6’ya gerilemiﬂtir (12).
Bir baﬂka yöntem olarak subliminal stimülasyon düﬂünülmüﬂ, bu amaçla iki ayr› yo¤un bak›m
ünitesinden birindeki sa¤l›k personeline çevresel bir sesin gizledi¤i ve ancak bilinçalt› düzeyinde alg›lanabilecek kadar az ﬂiddette el y›kama telkinleri yap›lmas›, di¤er ünitenin ise yaln›zca çevresel ses yay›n› ile kontrol olarak b›rak›lmas› planlanm›ﬂ, ancak araﬂt›rma, araﬂt›rmay›
planlayanlarca t›bbi eti¤e uygun olmad›¤›na karar verilerek uygulamaya konmam›ﬂt›r (7).
El y›kama uyumunun 1.5-2 kat›na ç›kmas› ile
hastane infeksiyonu s›kl›¤› %25-50 oran›nda azalt›labilecektir (7).
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A. Avuçlar birbirine
de¤ecek ﬂekilde

D. Parmaklar bitiﬂik, parmak
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B. Sa¤ avuç sol el s›rt›n›n, sol
avuç sa¤ el s›rt›n›n üzerinde

C. Parmaklar birbirine geçmiﬂ olarak
avuçlar birbirine de¤ecek ﬂekilde

E. Baﬂ parma¤›n di¤er elin avucunun F. Parmak uçlar›n›n di¤er elin a v u c u -

s›rtlar› di¤er elin avucunun

içinde rotasyonel hareketlerle

nun içinde rotasyonel hareketlerle

içinde

ovalanmas›

ovalanmas›

ﬁekil 1. El y›kama tekni¤i (Ayliffe et al. 1978, Lawrence 1985)
EL YIKAMA TEKN‹⁄‹
El y›kama sabun, deterjan veya dezenfektan
ile olmal›d›r; yaln›zca su ile yeterli dekontaminasyon sa¤lanamayabilir (6).
Eller y›kan›rken kol saati ve bütün tak›lar ç›kar›lmal›d›r. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), el y›kamay› “ellerin tüm yüzeylerinin köpükle kaplanarak en az 10 saniye
boyunca ovalanmas›” olarak tan›mlamaktad›r. El
y›kaman›n standart prosedüründe (ﬁekil 1) eller
(A) Avuçlar birbirine de¤ecek ﬂekilde,
(B) Sa¤ avuç sol el s›rt›n›n üzerinde, sol avuç
sa¤ el s›rt›n›n üzerinde,
(C) Parmaklar birbirine geçmiﬂ olarak avuçlar
birbirine de¤ecek ﬂekilde,
(D) Parmaklar birbirine bitiﬂik olacak ﬂekilde
parmak s›rtlar› di¤er elin avucunun içinde,
(E) Sa¤ baﬂparma¤›n sol avuç içinde rotasyonel hareketlerle ovalanmas›, sol baﬂparma¤›n
sa¤ avuç içinde rotasyonel hareketlerle ovalanmas›,
(F) Sa¤ elin parmak uçlar›n›n sol avuç içinde
rotasyonel hareketlerle ovalanmas›, sol elin parmak uçlar›n›n sa¤ avuç içinde ratosyonel hareketlerle ovalanmas› ﬂeklinde beﬂer kez ileri ve
geri hareket ettirilmelidir (13).
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El y›kama süresinin ne kadar olmas› gerekti¤i
tart›ﬂmal›d›r. Meengs ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda bulunan 9.5 saniyelik ortalama sürenin
yeterli olmad›¤› düﬂünülmektedir. CDC’ye göre
elleri, görünür derecede kirli olmad›kça, 10 saniye boyunca iyice y›kamak ve sonra iyice çalkalamak yeterlidir (9). El y›kama süresi olarak 20 saniyeyi ve 30 saniyeyi öneren yazarlar da vard›r
(14,15). Musluk, ellerin yeniden kontaminasyonunu önlemek için tercihen bir ka¤›t havlu parças› ile kapat›lmal›d›r. Otomatik, dirsek veya ayakla aç›l›p kapat›lan musluklar tercih edilmelidir.
Eldiven; yüksek maliyeti, mikroorganizmalar
için ›l›k ve nemli bir ortam yaratmas› ve virüsleri
geçirebilmesi nedeniyle el y›kaman›n yerine de¤il, sadece endike oldu¤u durumlarda kullan›lmal›d›r. ‹drar, d›ﬂk›, kusmuk, gözyaﬂ›, nazal sekresyon, oral sekresyon ile temasta ve bebek alt›
de¤iﬂtirmede yaln›zca el y›kama yeterlidir. Kan
ve kan ile kontamine s›v›larla temasta, entübasyon, endoskopi, dental giriﬂimler, yara irigasyonu, flebotomi, arteriyel giriﬂim, vasküler kateter
konmas›, trakeostomi bak›m›, kullan›lm›ﬂ aletlerin temizlenmesi, lomber ponksiyon, plevra ve
periton gibi boﬂluklar›n ponksiyonu yap›l›rken
mutlaka eldiven giyilmelidir (10,11). Eller, eldiven giyilip giyilmedi¤ine bak›lmaks›z›n, hasta ile
temas öncesinde ve sonras›nda y›kanmal›d›r (8).
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Bir çal›ﬂmada aseptik el y›kama ile, y›kanmam›ﬂ ellerin üzerine giyilmiﬂ steril olmayan eldivenin mikroorganizma say›s›n› benzer oranda
azaltt›klar› görülmüﬂtür. Aseptik eldiven giyme
tekni¤inin, daha önce antiseptik olarak el y›kaman›n veya steril eldivenin sa¤lad›¤› bir katk›
yoktur (14).

7.

8.

9.

EL YIKAMADA KULLANILACAK MADDELER
Özel bir endikasyon yoksa eller, sade sabun
ve su ile y›kanmal›d›r (16). S›v› sabunlar, gram
negatif basillerle kontamine olma riskleri az oldu¤undan, tercih edilmelidirler (11). Klorheksidin gibi antimikrobiyal ürünler, ancak yüksek
riskli hastalar için (örne¤in yo¤un bak›m ünitelerinde ve nöropenik hastalar›n bak›m›nda) kullan›lmal›d›r (10).
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