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l hijyeni, hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde baﬂl›ca etkin ve en önemli faktördür.
Patojen mikroorganizmalar›n temas yolu ve fekal-oral yol ile bulaﬂmas›n› önler (1). ‹nfeksiyonun önlenmesinde el hijyeninin önemi 19. yüzy›l
baﬂlar›nda tan›mlanm›ﬂt›r ve üç önemli tarihi basamak söz konusudur. ‹lk kez 1822 y›l›nda bir
Frans›z eczac›, klorlu kireç solüsyonlar›n›n kötü
kokular› giderici oldu¤unu, dezenfektan ve antiseptik olarak kullan›labilece¤ini göstermiﬂ; 1843
y›l›nda Oliver Wendel Holmes puerperal ateﬂin
sa¤l›k personeli elleri ile yay›ld›¤›n› bildirmiﬂ; ve
nihayet 1846 y›l›nda kad›n hastal›klar› ve do¤um
uzman› olan Ignaz Semmelweis taraf›ndan puerperal sepsis ve ona ba¤l› mortalitenin önleniminde el y›kaman›n önemine dikkat çekilmiﬂtir.
Semmelweis otopsiden sonra ve do¤umdan önce doktorlar›n el y›kamas›n› ﬂart koﬂarak maternal mortalitenin %22’den %3’e düﬂmesini sa¤lam›ﬂ; el y›kamaya ra¤men doktorlar›n ellerindeki
kötü kokuyu fark etmesi üzerine deodorant etkisi bilinen klorlu kireç kullan›m› ile mortalitenin
tümüyle önlenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Semmelweis’in bu giriﬂimi yo¤un bir ﬂekilde kontamine ol-
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muﬂ ellerin, hasta ile temastan önce bir antiseptik ajan ile temizlenmesinin, sa¤l›k hizmeti ile iliﬂkili bulaﬂ›c› hastal›klar›n önlenmesinde su-sabundan daha etkili oldu¤unu gösteren ilk örnektir.
Daha sonra ‹skoçyal› cerrah Joseph Lister cerrahi ekipte el temizli¤i ve cerrahi giriﬂim öncesinde ellerdeki mikrobiyal floran›n uzaklaﬂt›r›lmas› konusunu gündeme getirmiﬂtir.
1961 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde sa¤l›k personelinin hastayla temastan
önce ve sonra su ve sabunla bir-iki dakika süreyle ellerini y›kamas› önerilmiﬂtir. Konu ile ilgili ilk
rehber 1975 y›l›nda “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)” taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ;
1985, 1988, 1995 ve son olarak da 2002 y›l›nda
CDC, “Associations for Professionals in Infection
Control (APIC)” ve “Healthcare Infection Control
Practices Advisory Committee (HICPAC)” taraf›ndan el y›kama rehberleri revize edilmiﬂtir. ‹lk
oluﬂturulan rehberlerde medikal olmayan sabunlar ve suyla yap›lan el y›kama, el hijyeni için
baﬂl›ca öneri iken, 1995 y›l›ndan sonra yay›nlanan rehberlerde alkol bazl› el dezenfektanlar›na
daha fazla yer verilmiﬂtir (1-3). Son yay›nlanan
rehberde ise görünür kirlenmenin olmad›¤› her
durum için alkol bazl› el dezenfektanlar›n›n kullan›m› ilk önerilen uygulama durumundad›r.
Eldeki Normal Bakteriyel Flora
Farkl› el hijyeni uygulamalar›n›n amac›n› anlayabilmek için cilt floras›n›n yap›s›n›n bilinmesi
önemlidir.
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‹nsanlarda normal bakteriyel deri floras› anatomik bölgelere göre farkl›l›k göstermektedir.
1938 y›l›nda Price, ellerdeki bakterileri kal›c› ve
geçici flora olarak iki gruba ay›rm›ﬂt›r. Kal›c› ve
geçici floradaki bakteri say›s› kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂiklik göstermektedir. Sa¤l›k personelinin ellerindeki bakteri say›s› ise 3.9 x 104 ile 4.6 x 106 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Derinin derin tabakalar›na (ya¤ bezlerinin kanallar›, k›l follikülleri ve derinin üst katmanlar›
stratum corneum) yerleﬂmiﬂ olan mikroorganizmalar kal›c› floray› oluﬂturur ve normal insanlar›n
ço¤unda izole edilen mikroorganizmalar benzerdir. Bu mikroorganizmalar›n patojeniteleri düﬂüktür ve infeksiyon oluﬂturmalar› için konak immünitesinde, implant veya di¤er yabanc› cisimlerin yerleﬂtirilmesi gibi fiziksel bir de¤iﬂiklik gereklidir. Kal›c› floradaki bakteri say›s› 102-103
“colony forming unit (cfu)” aras›nda de¤iﬂir. Deri
hastal›klar›, antibiyotik veya dezenfektanlar›n
kullan›m› sonucunda biyolojik dengenin bozulmas› ile kal›c› floradaki bakterilerin say›s› ve da¤›l›m› de¤iﬂir. El hijyeni ile bir miktar say›ca azalma sa¤lansa da friksiyon ile uzaklaﬂt›r›lamaz. Su
ve sabunla beﬂ dakika süreyle ellerin y›kanmas›yla ancak %50 oran›nda azalt›labilir. Kal›c› mikrobiyal flora patojen bakterilere karﬂ› kona¤›n savunmas›nda önemlidir (kolonizasyon direnci) (4).
Geçici flora ciltten izole edilmekle birlikte insanlar›n ço¤unda devaml› olarak bulundu¤u gösterilemeyen mikroorganizmalardan oluﬂur. Deri
kontaminantlar› da denebilir. Sa¤l›k personelinde hastayla temas ya da kontamine çevreyle temas sonucunda geçici flora oluﬂmaktad›r. Derinin yüzeyel tabakalar›nda kolonize bakterilerdir.
Hastal›k oluﬂturma potansiyelleri yüksektir ve
sa¤l›k personelinin kontamine elleri ile iliﬂkili
çok say›da salg›ndan sorumludurlar. Sa¤l›k personelinin elleri Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter türleri ve kandida türleri gibi patojen mikroorganizmalarla kontamine olabilir. Yap›lan araﬂt›rmalarda hemﬂirelerin ellerinde %18.4, doktorlarda ise %36 oran›nda S. aureus
kolonizasyonu gösterilmiﬂtir. Ayr›ca, hasta bak›m› ile geçen zaman içinde mikroorganizman›n
birikmesi de söz konusu olabilir (5). Bir çal›ﬂmada hemﬂirelerin ellerinin hastan›n kald›r›lmas›,
nab›z al›nmas›, hastan›n eline ya da omuzuna
dokunma gibi temiz olmas› beklenen temaslar
ile dahi 100-1000 cfu Klebsiella ile kontamine olabilece¤i saptanm›ﬂt›r. Benzer temaslarla Clostridium difficile, enterokok ve S. aureus kontaminasyo-
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nu da söz konusu olabilir. Takma t›rnak kullan›m› ile baﬂta gram-negatif bakteriler ve mantarlar
olmak üzere kontaminasyon, do¤al t›rnaklara göre daha fazla gerçekleﬂmektedir (6). Sadece hasta temas› de¤il odas›ndaki eﬂya ve yüzeylerle temas da kontaminasyona neden olabilir.
Geçici flora kal›c› floran›n aksine el y›kamayla kolayca uzaklaﬂt›r›labilir. Eller su ve sabunla
bir dakika süreyle y›kand›¤›nda say›lar› iki-üç kat
azal›r. Sadece suyla ellerin f›rçalanmas› da etkilidir.
El Hijyeni ve Kullan›lan Ürünler
El hijyeninde temel hedef sadece ellerin temizlenmesi de¤il, temiz tutulmas›d›r. Bunun için
uygun ürünle uygun sürede yap›lacak uygulama
ile el antisepsinin sa¤lanmas›n›n yan› s›ra gereken durumda eldiven kullan›m› ve gereklerin
endikasyonunda yerine getirilmesi önem taﬂ›r.
El hijyeni için son derece kapsaml› ve kan›t dereceleri ile ifade edilen CDC önerileri yol gösterici olacakt›r (Tablo 1) (1).
El hijyeni için kullan›lan ürünler antimikrobik
özelli¤i olmayan sabun (düz sabun), alkoller,
klorheksidin, kloroksilenol, heksaklorofen, iyodoforlar ve dörtlü amonyum bileﬂikleri olarak s›ralanabilir. Sabunlar, deterjan özellikleri nedeniyle ellerdeki kir, organik maddeleri ve patojen
bakterileri uzaklaﬂt›r›r; antimikrobiyal etkinlikleri yoktur. Di¤er ajanlar ise aralar›nda baz› farkl›l›klar olmakla birlikte florada bulunan bakterileri öldürerek etki eder.
EL YIKAMA
El y›kamada amaç ellerdeki gözle görünür kiri uzaklaﬂt›rman›n yan› s›ra geçici floran›n tamam›n› uzaklaﬂt›rmak, kal›c› floran›n da say›ca azalt›lmas›n› sa¤lamakt›r. Hedef eller arac›l›¤›yla yay›lan infeksiyonlar›n önlenmesidir.
El y›kaman›n etkinli¤i, süresi ve tekni¤ine
ba¤l›d›r. Hastanelerde iﬂ yo¤unlu¤u aras›nda el
y›kama süresi genellikle k›sa olmal›d›r. Etkin y›kama süresi ortalama 8-20 saniye aras›nda gösterilmiﬂtir. Ancak y›kama yerine gitme, geri dönme
vb. iﬂlemleri de ekledi¤imizde süre 40-80 saniyeye uzamaktad›r (7). Y›kama süresinin bir dakika olmas› mikroorganizma say›s›nda yaklaﬂ›k bir
katl›k daha fazla azalmaya neden olmaktad›r.
Uyumun artt›r›labilmesi için çal›ﬂma alan›nda
yeterli say›da lavabonun bulunmas›, musluklar›n
kolla ya da dizle kumanda edilebilmesi, s›v› sabun, losyon ve el havlular›n›n kolay ulaﬂ›labilir
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Tablo 1. CDC’nin Sa¤l›k Kurumlar›nda El Hijyeninin Sa¤lanmas› ‹çin Önerileri*.
1. El y›kama ve el antisepsisi endikasyonlar›
A. Eller görünür kirli ise veya proteinli bir materyal ile kontamine oldu ise ya da kan veya di¤er vücut s›v›lar›n›n görünür bulaﬂ› söz konusu ise antimikrobiyal bir sabun ya da düz sabun ve su ile y›kanmal›d›r (IA).
B. Eller görünür biçimde bulaﬂ›k de¤ilse, C-J aras› tan›mlanan tüm klinik durumlarda rutin dekontaminasyon
iﬂlemi için alkol bazl› bir solüsyon ile eller ovulmal›d›r (IA). Alternatif olarak antimikrobiyal sabun ve su
ile y›kanabilir (IB).
C. Hastayla direkt temastan önce eller dekontamine edilmelidir (IB).
D. Santral intravasküler kateter yerleﬂtirme iﬂleminde eldiven giymeden önce eller dekontamine edilmelidir
(IB).
E. Üriner kateter veya periferik vasküler kateter yerleﬂtirilmesi ya da cerrahi prosedür gerektirmeyen tüm iﬂlemlerden önce eller dekontamine edilmelidir (IB).
F. Hastan›n bütünlü¤ü bozulmam›ﬂ derisi ile temas edildi¤inde (nab›z veya tansiyon al›nmas›, hastan›n kald›r›lmas› vb.) eller dekontamine edilmelidir (IB).
G. Vücut s›v›lar›, sekresyonlar, mukoza, bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri ya da yara kapamalar› ile temas oldu¤unda, e¤er belirgin bulaﬂma söz konusu de¤ilse eller dekontamine edilmelidir (IA).
H. Hasta bak›m› s›ras›nda kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçerken eller dekontamine
edilmelidir (II).
I.

Cans›z yüzeylerle temastan hemen sonra (medikal gereçler dahil) eller dekontamine edilmelidir (II).

J.

Eldiven ç›kar›ld›ktan sonra eller dekontamine edilmelidir (IB).

K. Yemek yemeden önce veya istirahat odas›ndan ç›karken eller antimikrobiyal bir sabun ve su ile ya da antimikrobiyal olmayan bir sabun ve su ile y›kanmal›d›r (IB).
L. Antimikrobiyal içeren ›slak mendiller, antimikrobiyal olmayan sabun ve su ile y›kama yerine kullan›labilir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerindeki mikroorganizma say›lar›n›n azalt›lmas›nda alkol bazl› solüsyon ile el
ovma ya da antimikrobiyal bir sabun ve su ile el y›kama kadar etkin olmad›klar›ndan, antimikrobiyal sabun ile el y›kama veya alkol bazl› solüsyon ile el ovma yerine kullan›lamazlar (IB).
M. Bacillus anthracis ile ﬂüpheli veya kesin temas varsa eller antimikrobiyal olmayan sabun ve su ile veya
antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmal›d›r. Bu koﬂulda y›kama ve durulama iﬂlemindeki fizik etki gereklidir, çünkü alkoller, klorheksidin, iyodoforlar ve di¤er antiseptik ajanlar sporlara karﬂ› zay›f etkilidir (II).
N. Sa¤l›k merkezlerinde el hijyeni için alkol bazl› olmayan solüsyonlarla el ovman›n rutin uygulamas› konusunda öneri bulunmamaktad›r (çözümlenmemiﬂ konu).
2. El-hijyen tekni¤i
A. Alkol bazl› solüsyon ile ovarak dekontaminasyon için, solüsyon bir elin avucuna al›n›r, iki el birleﬂtirilerek tüm el yüzeyi ve parmaklara temas edecek ﬂekilde kuruyuncaya dek el ovulur (IB). Ürünün ne miktarda kullan›laca¤›na üretici firma önerilerine göre karar verilir.
B. Eller sabun ve su ile y›kanaca¤› zaman, eller önce su ile ›slat›l›r, üreticinin önerdi¤i miktarda sabun ele al›n›r, en az 15 saniye süre ile eller tüm yüzeyler ve parmaklar› kapsayacak ﬂekilde kuvvetlice ovuﬂturulur.
Eller su ile iyice durulan›r ve dispos›bl havlu ile kurulan›r. Muslu¤u kapatmak için havlu kullan›lmal›d›r
(IB). ‹ﬂlem s›ras›nda, dermatit riskini artt›rabilece¤inden s›cak su kullan›lmamal›d›r.
C. Antimikrobiyal olmayan sabun kullan›laca¤› zaman s›v›, kal›p, yaprak ya da toz halindeki düz sabunlar
kullan›labilir. Kal›p sabun kullan›ld›¤›nda köpü¤ün akabilece¤i sabun kaplar› ve küçük sabun kal›plar› tercih edilmelidir (II).
D. Sa¤l›k hizmet birimlerinde birden fazla kez kullan›labilen asma veya rulo tipi kumaﬂ havlu kullan›lmamal›d›r (II).

78

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 2

El Y›kama ve El Dezenfeksiyonu

Arman D.

Tablo 1. CDC’nin Sa¤l›k Kurumlar›nda El Hijyeninin Sa¤lanmas› ‹çin Önerileri* (Devam›).
3. Cerrahi el antisepsisi
A. Cerrahi el f›rçalamaya baﬂlamadan önce saat, yüzük ve bileklikler ç›kar›lmal›d›r (II).
B. T›rnak alt›ndaki art›klar, bir t›rnak temizleyici yard›m› ile akan suyun alt›nda temizlenmelidir (II).
C. Cerrahi prosedür öncesinde eldiven giymeden önce antimikrobiyal sabun veya kal›c› etkili alkol bazl› solüsyon ile el ovarak cerrahi el antisepsisi sa¤lanmal›d›r (IB).
D. Antimikrobiyal sabun kullanarak cerrahi el antisepsisi sa¤lanaca¤› zaman el ve tüm önkol üreticinin önerdi¤i süre boyunca f›rçalanmal›d›r. Bu süre genellikle iki-alt› dakikad›r. Daha uzun süre ile f›rçalama (örne¤in; 10 dakika) gereksizdir (IB).
E. Kal›c› etkili alkol bazl› solüsyon ile el ovularak cerrahi antisepsi sa¤lanacaksa üreticinin önerilerine uyulmal›d›r. Alkol solüsyonu uygulanmadan önce eller ve tüm önkol antimikrobiyal olmayan bir sabun ve su
ile y›kanmal› ve tamamen kurulanmal›d›r. Alkol bazl› ürün ellere ve önkola uyguland›ktan sonra, steril eldiven giymek için tamamen kurumas› beklenmelidir (IB).
4. El hijyen ürününün seçilmesi
A. Personel için irritasyon potansiyeli düﬂük (özellikle bir çal›ﬂma periyodu boyunca çok kez kullan›lacaksa)
ve etkin bir el hijyen ürünü sa¤lanmal›d›r (IB). Bu öneri klinikte hasta temas› önce ve sonras›ndaki el antisepsisi için ve cerrahi personel taraf›ndan cerrahi el antisepsisi için kullan›lacak materyallerin tümü için
geçerlidir.
B. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n benimsemesini en üst düzeye ç›karabilmek için, bu personelin herhangi bir ürün ile
ilgili duygu, düﬂünce ve cilt tolerans› göz önüne al›nmal›d›r. El hijyeni ürünlerinin maliyeti ürün seçiminde primer faktör olmamal›d›r (IB).
C. Antimikrobiyal sabun, antimikrobiyal olmayan sabun ya da alkol bazl› solüsyon seçerken üreticiden ürünün, cilt bak›m ürünleri veya kurumda kullan›lan eldivenlerle bilinen bir etkileﬂimi olup olmad›¤› ö¤renilmelidir (II).
D. Sat›n alma karar› vermeden önce, de¤iﬂik firma ürünleri, da¤›t›c› sistem aç›s›ndan; düzgün çal›ﬂt›¤› ve gereken miktarda da¤›t›m yapt›¤›n› anlamak üzere de¤erlendirilmelidir (II).
E. Yar›m s›v› sabun kab›n›n üzerine sabun eklenmemelidir. Bu tamamlama iﬂlemi sabunun kontaminasyonuna yol açabilir (IA).
5. Cilt bak›m›
A. Sa¤l›k çal›ﬂan›na, el antisepsisi ya da el y›kama sonucu oluﬂabilecek irritasyona ba¤l› kontakt dermatiti en
aza indirmek amac› ile el losyonlar› veya kremler sa¤lanmal›d›r (IA).
B. Üreticilerden, losyon, krem ya da alkol bazl› el antisepti¤inin, kurumda kullan›lan antimikrobiyal sabunlar›n kal›c› etkisi üzerine etkisinin olup olmad›¤› bilgisi istenmelidir (IB).
6. El hijyeni ile ilgili di¤er konular
A. Yüksek riskli hasta temas› söz konusu ise (örne¤in; yo¤un bak›m veya cerrahi hastalar›) takma t›rnak kullan›lmamal›d›r (IA).
B. Do¤al t›rnak uzunlu¤u 0.6 mm’den (1/4 inch) k›sa olmal›d›r (II).
C. Kan veya di¤er infeksiyöz olma potansiyeli taﬂ›yan materyalle ya da mukoza veya bütünlü¤ü bozulmuﬂ
deri ile temas olas›l›¤› varsa eldiven giyilmelidir (IC).
D. Bir hastaya bak›m verdikten sonra eldiven ç›kar›lmal›d›r. Ayn› eldiven birden fazla hastan›n bak›m› için
kullan›lmamal›; farkl› hastalar aras›nda y›kanarak tekrar kullan›lmamal›d›r (IB).
E. Hasta bak›m› s›ras›nda kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçilece¤i zaman eldivenler
de¤iﬂtirilmelidir (II).
F. Sa¤l›k kurumunda yüzük tak›lmas› konusunda herhangi bir öneri yoktur (çözümlenmemiﬂ konu).
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Tablo 1. CDC’nin Sa¤l›k Kurumlar›nda El Hijyeninin Sa¤lanmas› ‹çin Önerileri* (Devam›).
7. Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n e¤itim ve motivasyonuna yönelik programlar
A. El hijyen uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesine yönelik geniﬂ bir program çerçevesinde sa¤l›k çal›ﬂan›, ellerin
kontaminasyonu ile sonuçlanabilecek hasta-bak›m iﬂlevleri ve ellerin temizli¤i için kullan›labilecek çeﬂitli
materyallerin avantaj ve dezavantajlar› konusunda e¤itilmelidir (II).
B. Sa¤l›k çal›ﬂan›n›n önerilen uygulamalara uyumu monitörize edilmeli ve kendisine performans› konusunda bilgi verilmelidir (IA).
C. Hasta ve ailesi, sa¤l›k personeline ellerini y›kamas›n› hat›rlatmas› için teﬂvik edilmelidir (II).
8. ‹dari konular
A. El hijyen uyumu kurumsal bir öncelik haline getirilmeli ve bunun için gereken yönetim ve finans deste¤i
sa¤lanmal›d›r (IB).
B. Sa¤l›k personelinin el hijyen uygulamalar› konusundaki uyumunu artt›rmaya yönelik multidisipliner bir
program yerleﬂtirilmelidir (IB).
C. El hijyen uyumunu artt›rmaya yönelik program çerçevesinde personele alkol bazl› el ovma solüsyonu sunulmal›d›r (IA).
D. ‹ﬂ yükünün fazla oldu¤u, çok say›da hastaya bak›m vermesi olas› personelin çal›ﬂt›¤› birimlerin uygunlu¤una göre birim giriﬂinde veya hasta baﬂ›nda ve cep boyunda ﬂiﬂeler ile personelin cebinde alkol bazl› el
ovma solüsyonunun bulundurulabilmesi sa¤lanmal›d›r (IA).
E. Alkol bazl› solüsyonlar kabinlerde veya alev alabilir ürünler için uygun olan bölgelerde saklanmal›d›r (IC).
* Kaynak 1’den aynen al›nm›ﬂt›r.

ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ olmas› gereklidir. S›v› sabunlar›n yeniden dolduruldu¤u kaplar mutlaka
temizlenmeli ya da dezenfekte edilebilmelidir;
tercihen pompalama s›ras›nda negatif bas›nç
oluﬂturmayan yumuﬂak, bitince at›labilen kaplardaki s›v› sabunlar kullan›lmal›d›r. S›v› sabun
pompas›n›n dirsek ile kumanda edilebilir olmas›
kontaminasyon riski nedeni ile tercih edilir (8).
Y›kama bittikten sonra eller iyice durulanmal›, tek kullan›ml›k havluyla kuruland›ktan sonra
musluk dizle veya havluyla kapat›lmal›d›r. Kurulama iﬂleminden sonra ellerin korunmas› için
losyon kullan›lmal›d›r. Ancak losyonun eldiven
ve kullan›lan antiseptik ile geçimli olmas› gerekir. ABD’de Washington’da yap›lan bir araﬂt›rmada, %61 hastanede losyon bulundu¤u, bunlar›n
az bir k›sm›n›n eldiven ile geçimsiz oldu¤u, sa¤l›k personelinin bu konudaki bilgisinin de yetersiz oldu¤u saptanm›ﬂt›r (9). Otomatik hava üfleyerek kurutan aletler pahal›, zaman al›c›d›r ve
havlu kadar etkin de¤ildir.
H‹JYEN‹K EL OVMA
Hijyenik el ovmada, alkol bazl› antiseptikler
kullan›l›r. Alkol bazl› el antiseptikleri isopropanol, etanol, n-propanol veya bunlardan herhangi
ikisinin kombinasyonu ﬂeklindedir. Antimikrobi80

yal etkinlikleri proteinlerin denatürasyonu yoluylad›r. Kullan›lan alkolün tipi, konsantrasyonu,
ellerle temas süresi ve uygulanan miktar etkinliklerini etkileyen parametrelerdir. Genellikle
etkin olmalar› için 3 mL uygulama gereklidir.
H›zl› etkinlikleri avantaj sa¤lamakla birlikte, kal›c› etkinliklerinin bulunmamas› dezavantaj oluﬂturur. Ellerde gözle görünür kir ya da kan oldu¤unda alkollerin kullan›m› uygun de¤ildir. S›k
kullan›m ellerde kuruma ve irritasyon yapt›¤›ndan %1-3 gliserol veya di¤er yumuﬂat›c›lar eklenmelidir (10).
Alkol bazl› el antiseptikleri cerrahi personelin preoperatif el temizli¤inde de etkilidir. Ancak
bir-üç saat sonra bakteri say›s›n›n yeniden artmas› dezavantajd›r. Bu yolla ellerdeki geçici flora büyük ölçüde öldürülür. Bunun için h›zl› etkili
bir alkol bazl› solüsyon 3-5 mL al›narak, 0.5-1 dakika aras›nda her iki el birbirine sürtülür, ovuﬂturulur. Bir dakika içinde bakteri say›s› 5 log’dan
daha fazla azal›r. Ayn› konsantrasyonlarda bakteri say›s›nda azalma, etkinlik s›ras›yla n-propanol
(%42) > isopropanol (%60) > etanol (%77)’dür (7).
Hijyenik el ovma, su ve sabunla el y›kamadan
daha etkilidir. Çevrenin kontaminasyonu önlenir. Lavabo olmad›¤›nda susuz antisepsi sa¤laHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 2
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nabilir. H›zl› ve güçlü antibakteriyel etkinlik sa¤lan›r. Takma t›rnak varl›¤›nda etkinli¤i azalmaktad›r (11). Eriﬂimi kolay oldu¤undan sa¤l›k personeli uyumunun artmas› konusundaki teorik
beklenti çeﬂitli çal›ﬂmalarla da do¤rulanm›ﬂt›r
(12,13). Cilt irritasyonu da antimikrobiyal olmayan sabun ve su ile y›kamaya göre çok daha düﬂük oranda söz konusudur (14). Maliyeti alkol
bazl› antiseptik kullan›m› ile %50’ye varan oranda azaltmak mümkün olabilir (15).
Alkolün belli ›s›larda tutuﬂabilir bir madde
olmas›, depolamada güçlük getirir. Suland›rma
ile uygun konsantrasyon bozuldu¤unda antibakteriyel etkileri azalabilir.
Susuz el y›kaman›n bir baﬂka pratik yöntemi
alkol emdirilmiﬂ kotonlar›n kullan›lmas›d›r. Yeterli miktarda alkolü emecek ve elleri 30 saniye
›slak tutacak kadar büyük olmalar› gerekir.
H‹JYEN‹K EL YIKAMA
Kontaminasyon sonras›nda kir ve geçici floray› mekanik olarak uzaklaﬂt›rmak, dezenfektandeterjanlarla floray› inaktive etmek için kullan›l›r. Kullan›lan antiseptik madde korunulmas› ya
da uzaklaﬂt›r›lmas› düﬂünülen mikroorganizmalara etkili olmal›d›r. Sadece geçici flora de¤il, kal›c› floran›n da bir miktar etkilenmesini istedi¤imiz durumlarda, ilaç ve besin endüstrisi baﬂta
olmak üzere dezenfektan-deterjanlarla eller y›kanmal›d›r. Baﬂka bir kullan›m alan› ise hasta ya
da personelde kolonize ço¤ul dirençli mikroorganizmalar›n uzaklaﬂt›r›lmas›d›r.
CERRAH‹ EL ANT‹SEPS‹S‹
Cerrahi el y›kamada hedef, cerrahi giriﬂim süresince eldivende y›rt›lma ve delinme olas›l›¤›na karﬂ› ellerdeki bakteri say›s›n› düﬂük say›da
tutmakt›r. Cerrahi el y›kama aseptik cerrahinin
bir parças› olup, gerekli ya da etkili olup olmad›¤› konusunda bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r ve yap›lmas› da etik de¤ildir. Kullan›lan antiseptik, kal›c› flora ve cerrahi alan infeksiyonu oluﬂturan mikroorganizmalara karﬂ› etkili olmal›d›r.
Cerrahi el y›kamada kullan›lan antiseptik
maddeler çabuk etki etmeli (f›rçalamadan sonra
hemen), kal›c› etkinli¤i olmal› (eldivenler giyildikten sonra alt› saat) ve tekrarlanan kullan›mlardan sonra kümülatif etkinli¤i (beﬂ gün) olmal›d›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, %60-95 alkol tek baﬂ›na veya %50-95 alkolle kombine dörtlü amonyum bileﬂikleri, heksaklorofen veya klorheksidin
glukonat›n istenilen özelliklere sahip oldu¤u
gösterilmiﬂtir.
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Alkolün kal›c› etkinli¤i olmamas›na karﬂ›n,
uygulama sonras›nda bakteri ço¤almas› yavaﬂt›r.
Eldivenler giyildikten sonra bir-üç saat bakteri
say›s› kontrol alt›nda olabilir.
Kal›c› antimikrobiyal etkinlik en fazla %2-4
klorheksidin glukonata aittir. Onu heksaklorofen,
triklosan ve iyodoforlar izler. Heksaklorofen tekrarlayan kullan›mlarda absorbe edilip kana geçti¤inden, cerrahi el y›kamada önerilmez.
Cerrahi el y›kama CDC 2002 k›lavuzunda ayr›nt›lar› ile anlat›lm›ﬂt›r; yüzük varl›¤›n›n ve t›rnak cilas› varl›¤›n›n etkisinin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂma
yoktur (16).
El Hijyeni Sa¤lanmas›nda Sa¤l›k Personeli
Uyumu
El hijyeni konusunda oluﬂturulan k›lavuzlar
ve konuya verilen öneme ra¤men en önemli
problem sa¤l›k personeli aras›ndaki uyum sorunudur. Yap›lan tüm çal›ﬂmalarda uyum < %50 bulunmuﬂtur. Mesleki kategori ele al›nd›¤›nda doktorlar›n en az uyum gösteren grup oldu¤u belirlenmiﬂtir. Uyumsuzlu¤un en düﬂük oldu¤u meslek grubu hemﬂire ve çal›ﬂma süresi de hafta sonu olarak belirlenmiﬂtir (Tablo 2). Uyumsuzluk
nedenleri sorguland›¤›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
belirtti¤i en önemli iki nedeni lavabo yetersizli¤i/uygun olmayan yerde bulunmas› veya sabunhavlu bulunmamas› gibi alt yap› sorunlar›n›n yan› s›ra el antiseptiklerinin veya y›kaman›n ellerde oluﬂturdu¤u kuruluk ve irritasyon olmaktad›r.
Hastanelerde ellerin s›k y›kanmas› sonucunda deride kuruma, irritasyon, temas dermatiti
geliﬂimi s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan sorunlar olup, potanTablo 2. El Hijyeni Uyumsuzlu¤u ‹çin Risk Faktörleri.
• Doktor olmak
• Ö¤renci hemﬂire olmak
• Erkek cins
• Yo¤un bak›m ünitesinde çal›ﬂmak
• Hafta içi çal›ﬂmak
• Eldiven/önlük giymek
• Otomatik lavabo
• Çapraz bulaﬂ riski taﬂ›yan aktiviteler
• Bir saatlik hasta bak›m› s›ras›nda tekrarlayan defalar el hijyen uygulamas› gereklili¤i
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siyel patojenlerin kolonizasyon riski de artmaktad›r (17). Bu nedenle kullan›lan el y›kama ürünlerinin bu tür istenmeyen etkilerinin minimal
düzeyde tutulmas› gerekmektedir. Alkol bazl› el
dezenfektanlar›n›n elde kuruma yapmalar›n›n
önlenmesi için yumuﬂat›c› maddelerin eklenmesi gerekmektedir.
El y›kama uyumunu artt›rmaya yönelik e¤itim
ve kampanyalar genellikle k›sa süreli etkin olup,
ancak uzun süreli kampanyalar süregen uyum art›ﬂ› etkisi sa¤layabilmektedir. Bu nedenle davran›ﬂ bilimleri de bugün konunun içine girmiﬂ durumdad›r (18). Bir çal›ﬂmada, konsültan hekimin
el hijyeni konusundaki tutumunun yo¤un bak›m
çal›ﬂanlar›n›n davran›ﬂ›n› etkiledi¤inin saptanmas› e¤itimde model oluﬂturman›n önemini göstermektedir (19). Genel kan› tüm sa¤l›k kurumlar›nda kiﬂi, bölüm, kurum baz›nda uyumun ve
uyumsuzluk nedenlerinin izlenerek, bunlar›n
göz önüne al›naca¤› ve multidisipliner uzun süreli kampanyalar›n etkin olabilece¤i ﬂeklindedir
(20). Aslen baz› t›p fakültelerinde oldu¤u gibi
ö¤rencinin fakülteye baﬂlad›¤› ilk hafta baﬂlat›lacak el hijyeni e¤itimi de, doktorlar›n uyumunun
artt›r›lmas› konusunda yararl› olabilir (21,22).
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