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TAR‹HÇE
Ellerin su ve sabunla y›kanmas› bireysel temizli¤in temelini oluﬂturur. T›p tarihinde ellerin
antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi fikri ilk
kez 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. 1822
y›l›nda Frans›z eczac› Labarraque ellerin klor
içeren solüsyonlarla y›kand›¤›nda, ellerdeki pis
kokular›n yok oldu¤unu ve bu solüsyonlar›n dezenfektan ve antiseptik olarak kullan›labilece¤ini ileri sürmüﬂ, doktorlar›n ve hastalarla ilgilenen di¤er sa¤l›k personelinin ellerini bu solüsyonlarla nemlendirmelerinin yararl› olaca¤›n›
belirtmiﬂtir (1). 1846 y›l›nda Ignaz Semmelweis,
Viyana Genel Hastanesi birinci klini¤inde t›p ö¤rencileri veya doktorlar taraf›ndan do¤umlar›
yapt›r›lan anne bebeklerinin mortalite oranlar›n›n, ayn› hastanenin ikinci klini¤inde ebeler taraf›ndan do¤umlar› yapt›r›lan anne bebeklerindeki mortalite oran›ndan daha yüksek oldu¤unu
gözlemiﬂtir. Ayr›ca, otopsi odas›ndan direkt olarak do¤um odas›na giden doktorlar›n ellerinde
sabun ve suyla y›kamaya ra¤men kötü bir koku
oldu¤unu ve annelerde do¤um sonras›nda görülen puerperal ateﬂin, t›p ö¤rencileri ile doktorlar›n ellerinden kadavra parçac›klar›n›n bulaﬂma118

s›ndan kaynakland›¤›n› ileri sürmüﬂtür (2). Semmelweis, May›s 1847 y›l›nda ilk defa birinci klinikte hastalara temas öncesinde doktorlar›n ellerini temizlemeleri için klorlu solüsyonlar› kullanmaya baﬂlam›ﬂ, %7.82 olan mortalite oran›n›n
ilk beﬂ ayda %3.04’e, takip eden aylarda ise
%1.28’e kadar geriledi¤ini göstermiﬂtir (3). Semmelweis’in yapm›ﬂ oldu¤u bu çal›ﬂma, a¤›r derecede kontamine olmuﬂ ellerin antiseptik solüsyonlarla y›kanmas›n›n kal›p sabunla y›kanmas›ndan daha etkin oldu¤unu gösteren ilk gözlemdir.
1843 y›l›nda Oliver Wendell Holmes, puerperal
ateﬂin sa¤l›k personelinin ellerinden yay›ld›¤›n›
belirtmesine ve kontrol önlemlerini tarif etmesine ra¤men o tarihlerde do¤um prati¤inde ciddiye al›nmam›ﬂt›r (4). Fakat Semmelweis ve Holmes’in çal›ﬂmalar›n›n sonucu olarak el y›kama,
sa¤l›k kuruluﬂlar›nda patojenlerin yay›lmas›n›n
önlenmesinde en etkili yöntem olarak kabul
edilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bunun yan›nda 1889 y›l›nda W.S. Halsted, cerrahide ilk kez kauçuk eldivenleri kullanm›ﬂt›r. 1961 y›l›nda ise Amerikan
Halk Sa¤l›¤› Servisi el y›kama tekni¤ini doktorlara haz›rlam›ﬂ oldu¤u bir filmle anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu filmde sa¤l›k personelinin ellerini hastalara dokunmadan önce ve sonra bir-iki dakika
süre ile su ve kal›p sabunla y›kamas› önerilmiﬂtir. O tarihte ellerin antiseptik solüsyonlarla y›kanmas›n›n el y›kamaya göre daha az etkin oldu¤u düﬂünülmekteydi ve sadece acil durumlar halinde önerilmekteydi (5). 1975 ve 1985 y›llar›nda
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” taraf›ndan el y›kama ile ilgili yaz›l› k›la-
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vuzlar yay›nlanm›ﬂt›r (6,7). Bu k›lavuzlarda, invaziv iﬂlemler öncesinde veya yüksek riskli hastalara dokunmadan önce ve sonra ellerin kal›p sabunlarla veya antimikrobiyal sabunlarla y›kanmas› önerilmiﬂtir. Susuz antiseptik solüsyonlar›n
ise lavabolar›n olmad›¤› durumlarda kullan›lmas› önerilmiﬂtir. 1988 ve 1995 y›llar›nda Amerikan
‹nfeksiyon Kontrol Birli¤i (APIC) taraf›ndan el y›kama ve el antisepsisi k›lavuzlar› yay›nlanm›ﬂt›r
(8,9). En son 2002 y›l›nda CDC sa¤l›k sektöründe
el hijyeni k›lavuzunu yay›mlam›ﬂt›r (10).

yo¤unlu¤u bölgesel farkl›l›k gösterebilir. Kol derisi, yüz ve kafa derisi mikroorganizma bak›m›ndan daha zengindir. Kafa derisi ortalama 1 x 106,
aksilla 5 x 105, kar›n derisi 4 x 104 ve ön kol derisi 1 x 104 “colony forming unit (cfu)”/cm2 bakteri
ile kolonizedir (12). Sa¤l›k personelinin elinde
kolonize olan bakteri say›s› ise 3.9 x 104 ile 4.6 x
106 cfu/cm2 aras›nda de¤iﬂkenlik göstermektedir
(13,14). Deri floras› kal›c› ve geçici flora olarak
ikiye ayr›l›r (Tablo 1). Kal›c› flora nonpatojenik
mikroorganizmalar› içermeyen ve kal›c› olan mikroorganizmalardan oluﬂur ve derinin daha derin
k›s›mlar›nda yerleﬂir. Bunlar içinde Staphylococcus
epidermidis, mikrokoklar ve difteroidler yer al›r.
Geçici flora ise çok geniﬂ bir mikroorganizma grubu taraf›ndan oluﬂturulabilir. Bu mikroorganizmalar genellikle patojendir ve geçici olarak deriyi
kolonize etmektedir. Streptokoklar, Staphylococcus
aureus, enterik mikroorganizmalar ve kandida türleri bu grup ajanlar içinde say›labilir. Geçici flora
derinin yüzeysel k›s›mlar›nda yerleﬂir ve el y›kama ile temizlenebilir. Sa¤l›k personelinin ellerinde geçici floran›n edinilmesi genellikle hastayla
veya kontamine yüzeylerle temas sonras›nda olmaktad›r.

DER‹ BAR‹YER‹
Derinin en üst k›sm› olan epidermisin en üst
k›sm›n› kornea tabakas› oluﬂturur. Bu tabaka
düzleﬂmiﬂ ölü hücrelerden (korneositler veya
skuamlar) oluﬂmaktad›r. Bu ölü hücreler birbirlerine ba¤lanarak keratin ve ya¤lardan oluﬂan boynuzumsu bir tabaka oluﬂturur. Bu boynuzumsu
tabaka derinin primer bariyer görevi yapan bölümüdür. Bu tabaka içinde yer alan ya¤lar ise derinin hidrasyonunu ve bariyerin etkinli¤ini sa¤lar. Kornea tabakas› yaklaﬂ›k olarak 15 katmandan oluﬂur. Her gün yeni bir katman oluﬂurken,
iki haftada bir tüm kornea tabakas› de¤iﬂir. Her
gün yaklaﬂ›k olarak 107 partikül halinde deri dökülürken, bu partiküllerin %10’u canl› bakteri
içermektedir (11). Derinin yüzeysel kesimlerinde suyun kaybedilmesi absorbe edilmesini dengeleyerek deride yeterli oranda nem olmas›n›,
derinin yumuﬂakl›¤›n› ve bütünlü¤ünü sa¤lar.
Derinin bakteriyel floras›n› kontrol eden fizyolojik faktörler nem, su içeri¤i, deri ya¤lar›, s›cakl›k
ve deskuamasyon h›z›d›r. El y›kama ile tüm bu
fizyolojik etkenler de¤iﬂikli¤e u¤rar.

PATOJENLER‹N HASTANE ‹Ç‹NDE EL ile
YAYILMASI
Patojen bulaﬂ›n›n bir hastadan di¤erine sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n elleri vas›tas›yla olabilmesi için
patojen hastan›n derisinde veya yak›n temasta
bulundu¤u objelerde bulunmal› ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerine buralardan bulaﬂmal›, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n ellerinde en az›ndan birkaç dakika
süre ile canl› olarak kalabilmeli ve nihayet sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n el y›kama ve el hijyeni kurallar›na
uymamas› neticesinde elleri kontamine olan
sa¤l›k personelinin di¤er hastalarla veya hastalar›n yak›n temasta bulundu¤u objelerle temas›n›n olmas› gerekmektedir.

DER‹N‹N NORMAL FLORASI
Deri dinamik bir organd›r ve birçok organizmaya konakl›k yapar. Derinin mikroorganizma
Tablo 1. Deri Bakterilerinin Klinik S›n›fland›r›lmas›.

S›n›f

Mikroorganizman›n
kayna¤›

Tipik örnekler

Mikroorganizmalardan
ar›nd›rma yöntemi

Geçici flora

Hasta veya hasta
çevresi ile temas

Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa veya
gram-negatif çomaklar

Hijyenik el y›kama veya
el dezenfeksiyonu

Kal›c› flora

Derinin kal›c›
mikroorganizmalar›

Propionibacterium türleri,
Corynebacterium türleri,
koagülaz-negatif stafilokoklar veya
gram-negatif mikroorganizmalar

Cerrahi f›rçalama,
y›kama veya dezenfeksiyon
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Hastane patojenleri sadece infekte ya da
drene olan yaralardan de¤il, kolonize olmuﬂ sa¤lam cilt floras›ndan da izole edilebilir. Perineal
veya inguinal bölgeler genellikle a¤›r derecede
kolonize olan bölgelerdir. Bunun yan›nda aksilla
ve üst ekstremiteler de s›k olarak kolonize olabilmektedir. Bu bölgelerde kolonize olan patojenlerin miktar› 100 ile 106 cfu/cm2 aras›nda de¤iﬂkenlik gösterir (15). Diyabetiklerde, kronik
böbrek yetmezli¤i olup diyalize giren ve kronik
dermatiti olan hastalar›n sa¤lam derisinde S. aureus kolonizasyonuna s›k rastlan›r. Günde yaklaﬂ›k olarak 106 miktar›nda deri deskuam olarak
dökülmekte ve bu derinin üzerinde kolonize
olan mikroorganizmalar hasta çarﬂaflar›na, yatak
örtülerine ve hastaya ait olan di¤er eﬂyalara bulaﬂabilmektedir. Bu tip kontaminasyon özellikle
stafilokoklar ve enterokoklar›n bulaﬂ›nda gözlenmektedir. Hemﬂirelerin ellerinin temiz aktiviteler (hastay› yata¤›ndan kald›rmak, vital bulgular› ölçmek veya hastalar›n omuzuna, ellerine
veya kas›k bölgelerine temas) s›ras›nda bile
Klebsiella türleri ile kontamine olabildi¤i gösterilmiﬂtir (16). Bunun yan›nda yap›lan cerrahi yara
bak›m›, intravasküler kateter bak›m›, solunum
sistemi bak›m› ve hasta sekresyonlar›n›n temizlenmesi gibi uygulamalar s›ras›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerinin farkl› mikroorganizmalarla
kontamine oldu¤u gösterilmiﬂtir (17). Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n elleri temiz giriﬂimler s›ras›nda veya
hasta ile temas sonras›nda gram-negatif basiller,
S. aureus, enterokok veya Clostridium difficile ile
kontamine olabilir. Bunun yan›nda respiratuar
sinsityal virüs (RSV) ve rotavirüs kontaminasyonu bebe¤in alt›n› de¤iﬂtirirken, bebe¤i beslerken ve bebek ile oynarken bile olabilmektedir
(18). Bir çal›ﬂmada, kolonize olan sa¤lam bir deri bölgesine dokunduktan sonra eller su ve sabun ile y›kanmas›na ra¤men ellerden baﬂka objelere yeterli miktarda mikroorganizma bulaﬂ›n›n olabilece¤i gösterilmiﬂtir (19). Bunun yan›n-

da ›slak elin kuru ele göre daha fazla bulaﬂt›r›c›
oldu¤u da gösterilmiﬂtir (20).
EL H‹JYEN‹ ile NOZOKOM‹YAL
PATOJENLER ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹
El hijyeninin nozokomiyal infeksiyon oranlar›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (21). Nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n incelendi¤i çal›ﬂmalarda, bu
oranlar›n el antisepsisi uygulanan birimlerde su
ve kal›p sabun kullan›lan birimlere göre daha
düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (22). Nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n klorheksidin içeren deterjanlar ile el antisepsisi uygulanan birimlerde su
ve kal›p sabun veya alkollü el dezenfektan› kullan›lan birimlere göre daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r (23). Antimikrobiyal sabun kullan›m›n›n metisiline dirençli S. aureus (MRSA) bulaﬂmas›n›, sa¤l›k personelinin el y›kama s›kl›¤›n›n artt›r›lmas›n›n Klebsiella türlerinin hastalara bulaﬂmas›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (24,25). Sa¤l›k personelinin el antisepsisi uygulamas› s›kl›¤›n›n artt›r›lmas› ile birlikte hastane patojenlerinin bulaﬂmas›n›n azald›¤› gösterilmiﬂtir (26). El hijyeni kurallar›na uyum hastane infeksiyonlar› oranlar›nda azalma sa¤lamaktad›r. Bunun yan›nda yetersiz sa¤l›k personeli ve hasta say›s›nda art›ﬂ el
hijyenine uyumu azaltmak suretiyle dirençli nozokomiyal patojenlerin yay›lmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r (27).
EL H‹JYEN‹NDE KULLANILAN MADDELER
El hijyeni için kullan›lan ajanlar›n baz› özellikleri Tablo 2’de, karﬂ›laﬂt›r›lmas› ise Tablo 3’te
sunulmuﬂtur.
Düz Sabun
Esterize ya¤ asiti ve sodyum veya potasyum
hidroksit içeren deterjan bazl› ürünlerdir. Temizleyici etkileri deterjan özelliklerinden kaynaklan›r. Kir, toprak ve birçok organik maddenin ellerden ar›nd›r›lmas›nda kullan›l›r. Düz sabunun antimikrobiyal özelli¤i yoktur. Bunun yan›nda elle-

Tablo 2. El Hijyeni Ürünlerinin Baz› Özellikleri.
Antimikrobiyal
aktivite

Kal›c›
aktivite

Direnç
geliﬂtirme

Deri deskuamasyonu ile
mikrobiyal at›l›m

Minimum

Yok

Yok

Maksimum

‹ntermittant antimikrobiyal ürün* kullan›m›

Orta derece

Orta derece

Orta derece

Orta derece

Genel antimikrobiyal ürün* kullan›m›

Maksimum

Maksimum

Maksimum

Maksimum

Alkol bazl› ürünlerin kullan›m›

Maksimum

Yok

Yok

Minimum

Özellik
Düz sabun ve deterjanlar

* Triklosan, heksaklorofen, klorheksidin glukonat.
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Tablo 3. El Hijyeni Ajanlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Özellikler

Sabun

Antimikrobiyal sabun

Alkol bazl› ürünler

Evet

Evet

Hay›r

‹n vitro geçici floray› öldürme

‹yi

Çok iyi

Mükemmel

‹n vivo bakteri eliminasyonu

‹yi

‹yi

Mükemmel

Bir-iki dakika

Bir-iki dakika

30 saniye

Çok düﬂük

Düﬂük

Çok düﬂük

‹ﬂlem s›ras›nda çal›ﬂ›labilme olas›l›¤›

Yok

Yok

Var

Kontaminasyon riski

Var

Var

Yok

Lavabo ba¤›ml›

Lavabo ba¤›ml›

Her yerde uygulanabilir

Uygulama yeri

Lavabo

Lavabo

Her yer, yatak baﬂ›

Kompliyans

Düﬂük

Düﬂük

Daha iyi

El kurulama için havlu

Gerekli

Gerekli

Gerekmez

Yok

Yok

Var

Debrisleri ar›nd›rma

‹ﬂlem süresi
Maliyet

Uygulanabilirlik

Yan›c›l›k

rin su ve düz sabun ile y›kanmas› ellere gevﬂek
olarak yerleﬂmiﬂ olan geçici floray› uzaklaﬂt›rabilir. Ellerin düz sabun ve su ile 15 saniye süre ile
y›kanmas› derinin bakteri say›s›nda 0.6-1.1 log10
miktar›nda azalma sa¤layabilirken, bu süre 30
saniyeye ç›kar›l›rsa bu azalma oran› 1.8-2.8 log10
kadar olabilmektedir. Fakat son dönemde yap›lan çal›ﬂmalar, ellerin su ve düz sabun ile y›kanmas›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerinde bulunan
patojen ajanlar›n ar›nd›r›lmas›nda etkili olmad›¤›n› göstermiﬂtir (19). Hatta düz sabun ile ellerin
y›kanmas› el derisindeki bakteri say›s›nda paradoksik bir art›ﬂa neden olabilmektedir. Antimikrobiyal olmayan sabun kullan›m› ellerde kuruluk
ve deri irritasyonuna yol açabilece¤i gibi, sabun
gram-negatif basiller ile kontamine olabilmekte
ve bunlardan sa¤l›k personelinin ellerine bulaﬂma olabilmektedir (28).
Alkol
Alkol bazl› el antiseptikleri genellikle alkol
bileﬂeni olarak isopropanol, etanol, n-propanol
veya bunlardan herhangi ikisinin kombinasyonunu içermektedir. Alkolün antimikrobiyal etkisi
proteinleri denatüre etmesinden kaynaklanmaktad›r. %60-95 oran›nda alkol içeren solüsyonlar
etkin olmas›na ra¤men daha yüksek oranda alkol
içerenler daha az etkindir. Bunun sebebi, proteinlerin suyun olmad›¤› ortamda denatüre olmamas›d›r. Alkol gram-pozitif ve gram-negatif vejetatif bakterilere, ço¤ul dirençli patojenlere
[MRSA ve vankomisine dirençli enterokok
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(VRE)], Mycobacterium tuberculosis’e, birçok mantara, baz› zarfl› virüslere [herpes simpleks virüs
(HSV), HIV, influenza virüs, RSV] karﬂ› mükemmel in vitro germisidal aktiviteye sahiptir. Bunun
yan›nda alkol, bakteri sporlar›, protozoa kistleri
ve baz› zarfs›z virüslere karﬂ› etkisizdir (29). Alkol ele uyguland›¤› zaman deride bulunan bakteri say›s›nda belirgin olarak azalma sa¤lar. Otuz
saniye süre ile ele uyguland›¤›nda deneysel olarak kontamine edilen eldeki bakteri say›s›nda
3.5 log10 miktar›nda azalma sa¤larken, bir dakika
süre ile uyguland›¤›nda bu azalma miktar› 4-5
log10 olmaktad›r (30). Alkol germisidal etkisini
h›zl› bir ﬂekilde gösterir. Fakat alkolün kal›c›, yani rezidüel aktivitesi yoktur. Alkol bazl› antiseptikler uyguland›ktan sonra el derisinde bakteri
üremesi yavaﬂ olarak tekrar baﬂlar. Alkol tabanl›
solüsyonlara klorheksidin, kuarterner amonyum
bileﬂikleri, aktenidin veya triklosan eklenmesi
kal›c› aktivite sa¤layabilir. Bu bileﬂikler birçok
zarfs›z virüslere karﬂ› da etkilidir. Örne¤in;
%70’lik isopropanol veya etanol rotavirüslere
karﬂ› antimikrobiyal veya düz sabundan daha etkindir (31). %60’l›k etanol içeren solüsyonlar rotavirüs, adenovirüs ve rinovirüs gibi zarfs›z virüslerin bulaﬂ›c›l›¤›nda belirgin olarak azalma sa¤lar
(32). Hepatit A ve enterovirüsler gibi di¤er zarfs›z virüslerin dezenfeksiyonu için %70-80 gibi
daha yüksek konsantrasyonda alkol içeri¤i gerekmektedir (33). %70 etanol veya %62 etanol
içeren solüsyonlar sabuna göre hepatit A virüs
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titresini ellerde daha belirgin olarak azalt›rken,
%4’lük klorheksidin içeren sabunlar ile ayn›
oranda azalma sa¤lanamamaktad›r (34). Bunun
yan›nda %70 etanol veya %62 etanol içeren solüsyonlar poliovirüslere karﬂ› sabun ve %4’lük
klorheksidin içeren medikal sabunlara göre daha etkindir (34). Etanol isopropanole göre virüslere karﬂ› daha etkindir. Eller gözle görülecek
derecede protein içeren materyal ile kirlenmiﬂ
veya kontamine olmuﬂ ise alkol içerikli solüsyonlar kullan›lamaz. Bunun yan›nda kan gibi protein içeren materyal ile düﬂük oranda kontamine
olmuﬂ ise etanol veya isopropanol bakteri say›s›n› azaltmada düz sabuna ve antimikrobiyal sabunlara göre daha etkilidir (35). Alkol nozokomiyal patojenlerin yay›lmas›n› da önler. Alkol bazl›
solüsyonlar›n patojenlerin yay›lmas›n›n önlenmesinde su ve sabunla el y›kamaya göre daha
etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bir deneysel çal›ﬂmada, gram-negatif bakteriler ile derisi kolonize
hastadan hemﬂirelerin elleri vas›tas›yla bir kateter parças›na bulaﬂma oran›, alkol tabanl› solüsyonla el y›kama sonras› %17 bulunurken, düz sabunla el y›kama sonras›nda %92 olarak saptanm›ﬂt›r (19). Alkol bazl› solüsyonlar, heksaklorofen, povidon-iyot, %4’lük klorheksidin veya triklosan içeren antimikrobiyal sabunlar veya deterjanlara göre ellerdeki bakteri say›s›nda daha fazla azalma sa¤lar. Ayr›ca, alkol bazl› solüsyonlar
sa¤l›k personelinin ellerinden ço¤ul dirençli patojenlerin ar›nd›r›lmas›nda düz sabun ile el y›kamaya göre daha etkilidir (36,37). Alkol bazl› solüsyonlar cerrahi personelin ellerinin ameliyat
öncesi temizli¤inde de kullan›labilmektedir. Yap›lan birçok çal›ﬂmada alkol içerikli solüsyonlar›n düz sabun ile y›kamaya povidon-iyot ve klorheksidine göre daha etkin oldu¤u, antimikrobiyal sabunlara ve birçok deterjana göre ellerdeki
bakteri say›s›n› daha etkin olarak azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r (38-40). Alkol bazl› solüsyonlar›n etkileri kullan›lan alkol tipine, alkolün konsantrasyonuna, temas süresine, alkolün hacmine ve ellerin uygulama s›ras›nda ›slak olmas›na ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik gösterir. Alkolün 0.2-0.5 mL gibi
düﬂük hacimlerde uygulanmas› ellerin düz sabun ve su ile y›kanmas›ndan daha etkili de¤ildir.
1 mL alkol kullan›m› 3 mL alkol kullan›m›na göre
daha az etkilidir. ‹deal hacmin ne oldu¤unu söylemek mümkün olmamakla birlikte her formül
için farkl›l›k gösterir. Alkol bazl› el f›rçalama solüsyonlar› düﬂük dansiteli solüsyonlar, jel veya
köpük formlar›nda üretilebilmektedir. Hangi for-
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mülün daha etkili oldu¤u hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
mevcut de¤ildir. Alkol bazl› solüsyonlar›n çok s›k
kullan›lmas› ellerde kurulu¤a ve çatlamalara yol
açmaktad›r. Bu etkiyi azaltmak için %1-3’lük gliserol ve benzeri deri yumuﬂat›c›lar›, nemlendiricileri alkol bazl› solüsyonlara eklenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Deri yumuﬂat›c›s› veya nemlendiricisi içeren alkol bazl› solüsyonlar›n kullan›lmas› düz sabun ve di¤er antimikrobiyal deterjanlara göre ellerde daha az oranda irritasyon ve kuruluk yapmaktad›r (41-43). E¤er deride kesi veya abrazyon varsa çok iyi tolere edilebilen alkol bazl› el
ovalama solüsyonlar› bile yanma veya ac› hissi
oluﬂturabilir. Bu solüsyonlar ayr›ca solunum allerjisi olan sa¤l›k personeli taraf›ndan tolere edilemeyebilir. Bunun yan›nda bu solüsyonlar nadir
olarak allerjik kontakt dermatit veya ürtikere neden olmaktad›r (44). Alkol yan›c› oldu¤u için yüksek s›caktan uzakta saklanmal›d›r.
Klorheksidin
Klorheksidin baz olarak suda az çözünürken,
diglukonat formu suda iyi çözünür. Klorheksidin
etkisini, sitoplazmik zarlara ba¤lanmak, zar bütünlü¤ünü bozmak ve hücre içeri¤inin çökelmesine yol açmak suretiyle gösterir (45). Alkole göre antimikrobiyal etkisi daha yavaﬂ ortaya ç›kar.
Klorheksidin gram-pozitif bakterilere karﬂ› etkili
olmas›na ra¤men gram-negatif bakteriler ve
mantarlara karﬂ› daha az etkilidir. Tüberküloz
basiline karﬂ› ise etkinli¤i çok azd›r (46). Klorheksidinin sporisidal etkisi yoktur, zarfl› virüslere [HSV, HIV, sitomegalovirüs (CMV), influenza,
RSV] karﬂ› etkili olmas›na ra¤men, zarfs›z virüslere (rotavirüs, adenovirüs, enterovirüsler) karﬂ›
etkisi azd›r (47). Kan gibi organik maddelerin ortamda bulunmas› klorheksidinin antimikrobiyal
aktivitesini etkilemez. Klorheksidin katyonik
molekül oldu¤u için aktivitesi do¤al sabunlardan, inorganik s›v›lardan, noniyonik sürfaktanlardan ve anyonik ya¤land›r›c› içeren el kremlerinden etkilenir (48). Klorheksidin glukonat birçok
el hijyeni preparatlar›n›n içinde bulunur. %0.5
veya %0.75 oran›nda klorheksidin glukonat içeren formüller düz sabundan daha etkin olmas›na
ra¤men %4’lük formüllerden daha az etkindir
(49). Klorheksidinin rezidüel aktivitesi vard›r. Alkol içeren solüsyonlara %0.5-1.0 oran›nda klorheksidin eklenmesi bu solüsyonlara rezidüel aktivite kazand›r›r. %1’den daha yüksek oranda
klorheksidin içeren solüsyonlar›n göz ile temas
etmesi önlenmelidir. Temas sonras›nda korneal
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hasar veya konjunktivit geliﬂebilir. Orta ve iç kulak ameliyatlar›nda klorheksidin kullan›lmas›
ototoksisiteye neden olabilir. Yine bu solüsyonlar›n meninksler ve beyin dokusu ile direkt temas›ndan kaç›n›lmal›d›r. %4’lük klorheksidin içeren preparatlar dermatite neden olabilir. Bu solüsyonlara ba¤l› allerjik reaksiyonlara s›k rastlanmaz. Klorheksidin içeren solüsyonlar›n kontaminasyonu sonucunda hastane salg›nlar› olabilmektedir (50,51).
Kloroksilenol
Bu bileﬂik “parachlorometoxylenol (PCMX)”
olarak da adland›r›lmaktad›r. Fenol içeren bir
maddedir ve kozmetik sanayisinde prezervatif
olarak ve antimikrobiyal sabunlar›n aktif maddesi olarak kullan›lmaktad›r. PCMX’in antimikrobiyal etkisi bakteri enzimlerini inaktive ederek
bakteri duvar› yap›s›n› de¤iﬂtirmesi sayesinde
olmaktad›r. Gram-pozitif bakterilere karﬂ› etkisi
çok iyi olmas›na ra¤men gram-negatif bakteriler,
mantarlar ve baz› virüslere karﬂ› etkisi daha azd›r. PCMX’in Pseudomonas aeruginosa’ya karﬂ› etkinli¤i çok düﬂüktür. PCMX içeren preparatlar›n sa¤l›k alan›nda kullan›lmas› ile ilgili çok fazla say›da
çal›ﬂma mevcut de¤ildir. S›n›rl› say›da yap›lan
çal›ﬂmalarda ise birbirlerine z›t sonuçlar ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r (52-54). PCMX’in etkinli¤i klorheksidin glukonat ve iyodoforlar kadar h›zl› de¤ildir ve rezidüel aktivitesi klorheksidin glukonattan daha azd›r. PCMX’in antimikrobiyal aktivitesi ortamda organik maddelerin bulunmas›ndan belirgin olarak etkilenmezken, noniyonik
sürfaktan varl›¤›ndan etkilenir. PCMX deriden
emilir, iyi tolere edilir ve allerjik reaksiyonlara
nadir olarak neden olur.
Heksaklorofen
Bifenol içeren bir maddedir. %3 heksaklorofen içeren emülsiyonlar hijyenik el y›kamada,
cerrahi el f›rçalama ve bebeklerin hastanelerde
y›kanmas›nda s›k olarak kullan›lm›ﬂt›r. Antimikrobiyal aktivitesini mikroorganizmalar için
önemli olan enzimleri inaktive ederek gösterir.
Heksaklorofen bakteriyostatiktir. S. aureus’a karﬂ›
etkinli¤i iyi olmas›na ra¤men gram-negatif bakteriler, mantarlar ve mikobakteri türlerine karﬂ›
etkisi zay›ft›r (8). Bir kez heksaklorofen ile el y›kama veya cerrahi el f›rçalama orta derecede etkindir. Birkaç saat kadar süren rezidüel etkinli¤inin yan›nda, tekrarlayan kullan›mlar›nda kümülatif etkiye de sahiptir (55). Heksaklorofen deriden emilir. %3 heksaklorofen kullanan sa¤l›k
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personeli ve bu solüsyon ile banyo yapt›r›lan
bebeklerin kanlar›nda 0.1-3.6 ppm miktar›nda
heksaklorofen tespit edilmiﬂtir (56). 1970’li y›llarda heksaklorofen ile banyo yapt›r›lan bebeklerde nörotoksisite geliﬂti¤i gözlenmesi üzerine
“Food and Drug Administration (FDA)” bebeklerin rutin olarak heksaklorofen ile y›kanmamas›
konusunda uyar›da bulunmuﬂtur (57). Heksaklorofen FDA taraf›ndan etkin ve güvenilir el y›kama
antisepti¤i olarak kabul edilmemektedir (58).
‹yot ve ‹yodoforlar
‹yot 1800’lü y›llardan beri etkin bir antiseptik
olarak kullan›lmaktad›r. Deride irritasyon ve
renk de¤iﬂikliklerine yol açt›¤› için yerine iyodoforlar kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹yot antimikrobiyal etkisini mikroorganizmalar›n hücre duvarlar›ndan geçerek aminoasitler ve doymam›ﬂ ya¤
asitlerine ba¤lanmak suretiyle, protein sentezinin bozulmas› ve hücre zarlar›n›n yap›s›nda de¤iﬂiklik oluﬂmas›na yol açarak gösterir (59). ‹yodoforlar ise elementer iyot, iyodid veya tiriyodid
içeren ve polimer taﬂ›y›c›lardan oluﬂan yüksek
moleküler a¤›rl›kl› maddelerdir. ‹çermiﬂ olduklar› serbest iyot miktar› iyodoforlar›n antimikrobiyal aktivitelerini belirler. ‹yot polimer maddeler
ile kombine edildi¤i zaman çözünürlü¤ü artar,
yavaﬂ sal›n›m› sa¤lan›r ve deri irritasyonu yan etkisi azal›r (60). ‹yot ile kombine edilen polimer
maddeler içerisinde en s›k kullan›lanlar› polivinil pirolidon (povidon) ve etoksilenmiﬂ noniyonik deterjanlar (poloxomerler)’d›r. ‹yodoforlar›n
antimikrobiyal aktiviteleri pH, s›cakl›k, temas
süresi, toplam iyot konsantrasyonu ve beraberinde bulunan organik ve inorganik maddelere
ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik gösterebilir. ‹yot ve iyodoforlar gram-pozitif bakteriler, gram-negatif
bakteriler, baz› spor oluﬂturan bakteriler, mikobakteriler, virüsler ve mantarlara karﬂ› etkindir
(61). Antisepsi amac› ile kullan›lan iyodoforlar›n
sporosidal aktiviteleri yoktur. Yap›lan in vivo çal›ﬂmalar, iyodoforlar›n sa¤l›k personelinin elinde
bulunan canl› mikroorganizmalar›n miktar›n› belirgin olarak azaltt›¤›n› göstermiﬂtir. Povidoniyot, FDA taraf›ndan antiseptik el y›kamada etkin
ve güvenli bir bileﬂik olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bir
çal›ﬂmada iyodoforlar ile el antisepsisi yap›l›p eller y›kand›ktan sonra rezidüel aktivitelerinin alt›
saat kadar devam etti¤i gösterilse de di¤er çal›ﬂmalarda bu süre 30 ile 60 dakika aras›nda de¤iﬂkenlik göstermiﬂtir (62). ‹yodoforlar›n antimikrobiyal aktiviteleri ortamda kan, balgam gibi orga-
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nik maddelerin bulunmas› durumunda önemli
ölçüde azalmaktad›r. El hijyeni amac› ile kullan›lan iyodoforlar genellikle %7.5-10 aras›nda povidon-iyot içerir. ‹yodoforlar iyoda göre daha az
deri irritasyonuna ve allerjik reaksiyonlara neden
olurlar, fakat di¤er antiseptik ajanlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda daha fazla kontakt dermatite yol
açmaktad›rlar.
Kuarterner Amonyum Bileﬂikleri
Kuarterner amonyum bileﬂikleri azot atomu
içeren dört alkil grubundan oluﬂan maddelerdir.
Bunlar içinde en s›k kullan›lan› alkil benzalkonyum kloriddir. Benzetonyum klorid, setrimid ve
setilpiridinyum klorid ise di¤er kullan›lan kuarterner amonyum bileﬂikleridir. Bu maddeler
mikroorganizmalar›n sitoplazmik zarlar›nda hasara neden olarak sitoplazma içeri¤inin hücre d›ﬂ›na s›zmas›na yol açarlar (63). Bu maddeler primer olarak bakteriyostatik ve fungistatiktirler.
Gram-pozitif bakterilere etkileri gram-negatif
bakterilerden daha fazlad›r. Kuarterner amonyum bileﬂiklerinin mikobakteriler ve mantarlara
etkinlikleri zay›f olmas›na ra¤men lipofilik virüslere karﬂ› daha iyidir. Kuarterner amonyum bileﬂiklerinin antimikrobiyal etkinlikleri ortamda bulunan organik maddelerden etkilenmektedir.
Kuarterner amonyum bileﬂikleri iyi tolere edilirler. Benzalkonyum kloridin gram-negatif bakterilere etkinli¤i zay›f oldu¤u için bu organizmalarla
kontamine olma ihtimali mevcuttur. Kuarterner
amonyum bileﬂikleri içeren solüsyonlarla el y›kama su ve sabun ile el y›kama ile ayn› etkinli¤e
sahip, fakat alkol bazl› solüsyonlardan daha az
etkilidir (64).
Triklosan
2,4,4 1-trichloro-2 1-hydroxy-diphenylether.
Noniyonik, renksiz bir maddedir. %0.2-2 konsantrasyonlar›nda antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Antimikrobiyal etkisini bakteri içine girerek sitoplazmik zarlar›, RNA, ya¤ asiti ve protein
sentezini etkileyerek gösterir (65). Triklosan›n
antimikrobiyal etkisi çok geniﬂ olmas›na ra¤men
bakteriyostatiktir. Gram-pozitif bakterilere karﬂ›
etkisi gram-negatiflere göre daha fazlad›r. Mikobakteriler ve kandida türlerine karﬂ› yeterli etkinli¤i olmas›na ra¤men di¤er mantarlara karﬂ›
etkinli¤i zay›ft›r. %0.1 triklosan içeren antiseptikle eller bir dakika süreyle y›kand›¤›nda ciltteki
bakteri say›s›nda 2.8 log10 miktar›nda azalma oldu¤u gözlenmiﬂtir. FDA ≤ %1.0 triklosan içeren
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bileﬂikleri el antisepsisi aç›s›ndan “yeterli veri
bulunmayan ajanlar” s›n›f› içine koymuﬂtur. Triklosan klorheksidin gibi rezidüel aktiviteye sahiptir. Triklosan›n aktivitesi ortam›n pH’s›, ortamda sürfaktan, ortamda ya¤land›r›c› ve nemlendiricilerin varl›¤›ndan etkilenir. Triklosan›n
aktivitesi ortamda organik maddelerin varl›¤›ndan etkilenmez. %2’den daha az triklosan içeren
ürünler iyi tolere edilir ve nadir olarak allerjik reaksiyonlara neden olur. Hastanelerde triklosan
içeren el antiseptiklerinin kullan›lmas› MRSA infeksiyonlar›n› azaltabilir (66).
ANT‹SEPT‹K AJANLARIN SPOR YAPAN
BAKTER‹LERE KARﬁI ETK‹LER‹
Clostridium difficile nozokomiyal ishallerin en
önemli etkenidir. Bacillus anthracis kontamine olmuﬂ maddeler ile kolayca bulaﬂabilen ve biyolojik silah amac›yla kullan›lan spor yapan bir bakteridir. Alkol, klorheksidin, heksaklorofen, iyodoforlar, PCMX ve triklosan bu bakterilerin sporlar›na karﬂ› etkisizdir (29,46,67,68). Ellerin düz
sabun, antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmas›
fiziksel olarak ciltte bulunan sporlar› ar›nd›rabilir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› C. difficile’ye ba¤l› ishali olan
hastalarla temas ederken eldiven giymelidir. Eldivenler ç›kar›ld›ktan sonra eller sabun, antimikrobiyal sabun, su veya alkol içerikli solüsyonlar
ile y›kanmal›d›r. C. difficile salg›nlar› s›ras›nda eldiven ç›kar›ld›ktan sonra ellerin sabun veya antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmas› yeterli
olur. B. anthracis ile kontamine oldu¤u düﬂünülen
nesneler ile temas› olan sa¤l›k çal›ﬂanlar› ellerini sabun veya antimikrobiyal sabun ve su ile y›kamal›d›r.
CERRAH‹ EL ANT‹SEPS‹S‹
1800’lü y›llarda Lister, ameliyat öncesinde ellerin karbolik asitle y›kanmas›n› önermiﬂ ve bu
tarihten sonra preoperatif el ve kollar›n y›kanmas› pratikte uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r (69).
Ameliyat s›ras›nda cerrah›n elinde var olan bakteriler ameliyat yerine bulaﬂ›rsa cerrahi yara infeksiyonuna neden olabilir (70). Ameliyat öncesinde antimikrobiyal özelli¤i olmayan sabunlar
ile y›kanan ellerde eldiven içinde h›zl› bir ﬂekilde bakteri üremesi olurken, antiseptik solüsyonlarla bu üreme çok yavaﬂ olmaktad›r (71). Cerrahi ekibin cildinde bulunan kal›c› floran›n azalt›lmas› ameliyat s›ras›nda eldivenin y›rt›lmas› veya
delinmesi sonucu oluﬂabilecek olan bakteriyel
kontaminasyonu azalt›r (38,72). Cerrahi antisepsi
için kullan›lan ajanlar›n etkinlikleri cerrahi el f›rHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 3
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çalamadan sonra bu ajanlar›n etkinli¤inin baﬂlama süresine, cerrahi eldiven giyildikten sonra alt› saat süreyle aktivitesinin devam etmesine (rezidüel aktivite), tekrarlanan kullan›mlarda aktivitesinin devam›na (kümülatif aktivite) ba¤l› olarak de¤iﬂir. Cerrahi antiseptik ajanda istenilen,
hemen etki etmesi ve rezidüel aktivitesinin olmas›d›r. %60-90 oran›nda alkol içeren solüsyonlar, kuarterner amonyum bileﬂikleri, heksaklorofen ve klorheksidin glukonat ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda cerrahi el f›rçalamadan sonra ciltteki bakteri say›s›nda daha fazla azalma sa¤lar. Bu solüsyonlara göre daha az aktif olmalar›na ra¤men
cerrahi el y›kama için etkin olan ajanlar klorheksidin glukonat, triklosan, iyodoforlar ve kal›p sabundur (73). PCMX’in cerrahi el y›kamada etkinli¤i ile ilgili ise çeliﬂkili veriler mevcuttur. Rezidüel antimikrobiyal aktivitesi olmayan alkol ile
cerrahi el f›rçalama sonras›nda ciltte bakteri üremesi yavaﬂ olmakta, el y›kamadan bir-üç saat
sonras›nda bile el y›kama öncesindeki bakteri
miktar›n› nadir olarak geçmektedir. Alkol içerikli
solüsyonlara %0.5-1’lik klorheksidin glukonat ilave edilmesi bileﬂiklerin rezidüel aktivite kazanmas›n› sa¤lar. Rezidüel aktivite %2-4’lük klorheksidin glukonat içeren solüsyonlarda en fazla
iken, bunu heksaklorofen, triklosan ve iyodoforlar takip eder. Heksaklorofen deriden emildi¤i
için cerrahi el y›kamada kullan›lmamaktad›r.
Ameliyat öncesinde cerrahi personelin el y›kama süresi geleneksel olarak 10 dakikad›r. Bu
s›k olarak ciltte hasara neden olur. Beﬂ dakika
süreyle el y›kama bakteri say›s›nda 10 dakika süreyle y›kama ile ayn› derecede azalma sa¤lamaktad›r (74,75). Di¤er çal›ﬂmalarda da ameliyat
öncesinde iki-üç dakika süre ile el y›kaman›n
bakteri say›s›nda kabul edilebilir derecede azalma sa¤lad›¤› saptanm›ﬂt›r (76). Bunun yan›nda
bir-iki dakika süreyle %4’lük klorheksidin veya
povidon-iyot ile el f›rçalama yap›ld›ktan sonra
ellerin alkol içerikli solüsyonlarla y›kanmas›n›n
beﬂ dakika süre ile antiseptik deterjanlarla yap›lan el f›rçalama kadar etkili oldu¤u belirlenmiﬂtir
(77). Cerrahi el f›rçalama protokolleri ellerin f›rça
ile f›rçalanmas›n› içermektedir. Bu uygulama deride laserasyonlara neden olmakta ve bakterilerin deriden dökülmelerini artt›rmaktad›r. Ellerin
sünger veya sünger içerikli f›rçalar ile f›rçalanmas› normal k›l f›rçalar ile f›rçalama kadar etkili olmaktad›r. Bunun yan›nda alkol içerikli bileﬂikler
kullan›ld›¤›nda f›rça kullan›lmas›na gerek olmad›¤› gösterilmiﬂtir (78).
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EL H‹JYEN‹NE UYUMU AZALTAN B‹R
FAKTÖR: ‹RR‹TAN KONTAKT DERMAT‹T
Hastanelerde hemﬂirelerin %25’inin ellerinde
dermatit bulgular›na rastlan›rken, %85’inde deriye ait problem öyküsü al›nabilir (79). ‹rritan kontakt dermatitin prevalans› %10-45 aras›nda de¤iﬂkenlik göstermektedir. Sabun ve deterjan gibi el
hijyeni ürünlerini s›k olarak kullanan sa¤l›k personelinde kronik irritan dermatit görülebilmektedir. Deterjanlar›n içerdikleri ya¤land›r›c› ve
nemlendirici oranlar›na göre deri irritasyonu s›kl›¤› de¤iﬂkenlik gösterir. Deterjanlar derinin kornea k›sm›ndaki proteinleri denatüre ederek, interselüler ya¤larda de¤iﬂkenli¤e yol açarak ve
kornea tabakas›n›n su ba¤lama kapasitesini de¤iﬂtirerek deri irritasyonuna neden olur. Hasar
gören derinin floras› de¤iﬂkenlik gösterir. Hasarl›
deride stafilokoklar ve gram-negatif basiller daha
kolay kolonize olur. Alkol en güvenli antiseptik
ajan olmas›na ra¤men deride kuruluk ve irritasyona yol açabilir. Etanol, isopropanol ve n-propanole göre daha az irritasyona neden olur. ‹yodoforlar daha s›k irritan kontakt dermatite neden
olur. Klorheksidin, PCMX, triklosan ve alkol azalan s›kl›kla irritan dermatite neden olmaktad›rlar.
Ellerin s›k olarak s›cak su ile y›kanmas›, düﬂük
nem düzeyi, el nemlendiricilerinin ve kremlerinin kullan›lmamas› ve el kurulama amac› ile kullan›lan ka¤›t havlular›n kalitesi irritan dermatit
geliﬂmesini kolaylaﬂt›ran di¤er etmenlerdir. Alkollü solüsyonlar›n kullan›m›ndan sonra sabunla
el y›kama dermatite neden olabilir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda el hijyenine ba¤l› olarak geliﬂen dermatitin önlenmesi için irritasyona daha az yol
açan solüsyonlar›n kullan›lmas›, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n dermatit hakk›nda e¤itilmesi, bilgilendirilmesi, deri nemlendirici ve yumuﬂat›c›lar›n›n kullan›m›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› içinde el y›kama al›ﬂkanl›¤›na uyum az oldu¤u için dermatit geliﬂiminin önlenmesi amac›
ile el y›kama s›kl›¤›nda azaltmaya gidilmesi do¤ru
olmaz. Sabun ve deterjanlar›n yerine alkol içerikli ürünlerin kullan›lmas› daha az dermatit geliﬂmesini sa¤layacakt›r. Ayr›ca, el losyonlar› ve
kremlerinin kullan›lmas› ile derinin bütünlü¤ü korunabilir. Düzenli olarak (günde iki kez) nemlendirici cilt losyonlar›n›n kullan›lmas› ile irritan dermatit tedavi edilebilir veya önlenebilir (80,81).
Düzenli olarak kullan›lan nemlendirici içeren losyonlar›n derinin bütünlü¤ünü sa¤lad›¤› ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n el y›kama al›ﬂkanl›¤›nda %50 oran›nda art›ﬂ sa¤lad›¤› gözlenmiﬂtir (81).
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EL H‹JYEN‹ ÜRÜNÜNÜN SEÇ‹M‹
Sa¤l›k alan›nda kullan›lacak olan el hijyeni
ürününün seçilmesinde dikkat edilmesi gereken
hususlar içinde en önemlileri ürünün etkinli¤i,
sa¤l›k personeli taraf›ndan kabulü ve tolere edilmesidir. Sa¤l›k personeli kullanm›ﬂ oldu¤u ajan›n kokusu, rengi ve kullan›m kolayl›¤›n› göz
önünde tutar. Her bir çal›ﬂma ﬂifti içinde sa¤l›k
çal›ﬂan›n›n 5-30 kez bu ürünü kulland›¤› düﬂünülürse deri kurulu¤u ve irritasyonunun ürünün kabul edilmesinde ne kadar önemli etmen oldu¤u
anlaﬂ›lacakt›r. Örne¤in; alkol içerikli ürünler deride kurulu¤a yol açt›¤›ndan sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan kullan›m›nda aksakl›klarla karﬂ›laﬂ›l›rken,
ayn› ürünlerin nemlendirici içeren formüllerinin
kullan›lmas› daha fazla kabul görür. Bu ürünlerin
elde kuruma süresi de ürünlerin tolere edilmesi
üzerine etki edebilmektedir. Solüsyonun püskürtme mekanizmas›n›n (dispenser) kolay ve etkin çal›ﬂmas› da ürünün seçiminde göz önünde
bulundurulmal›d›r. Ayr›ca, sa¤l›k personelinin el
y›kama ve el hijyenine uyumu sa¤l›k kurumunun
fiziksel özelliklerinden de etkilenebilmektedir.
Örne¤in; birden fazla hastan›n kald›¤› odada tek
bir lavabonun olmas› veya lavabonun hasta odas› d›ﬂ›nda olmas› el y›kama uyumu üzerine olumsuz etkiler yapabilmektedir. Her hastan›n baﬂ›nda bulunan veya ceplerde taﬂ›nabilen alkol bazl› ajanlar›n kullan›lmas› el hiyjenine uyumu artt›ran faktörlerdir. El hijyeni ürünlerinin seçiminde
k›s›tlay›c› etkenlerden biri de kullan›lacak olan
ürünün fiyat›d›r. El hijyenine uyum ile birçok
hastane kaynakl› infeksiyon önlenebilir ve bunlar›n tedavisi için harcanacak olan para el hijyeni için harcanmas› gereken miktardan çok daha
fazlad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde dört-beﬂ nozokomiyal infeksiyonun önlenmesinin, bir y›lda el y›kama için hastanenin yapaca¤› harcamaya bedel
oldu¤u saptanm›ﬂt›r (82).
EL YIKAMA ve EL ANT‹SEPS‹S‹
END‹KASYONLARI
a. Eller gözle görülebilecek kadar kirli ise veya kan ve vücut s›v›lar› ile kirlenmiﬂ ise su ve sabun veya antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmal›d›r.
b. E¤er eller gözle görülebilecek kadar kirli
de¤ilse her klinik giriﬂim öncesinde alkol bazl› el
y›kama ürünleri ile dekontamine edilmeli veya
antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmal›d›r.
c. Hastalarla direkt temas öncesi eller dekontamine edilmelidir.
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d. Santral kateter yerleﬂtirmek için steril eldivenler giyilmeden önce eller dekontamine edilmelidir.
e. ‹drar sondas› yerleﬂtirilmesi, periferal ve
santral kateter tak›lmas› veya cerrahi giriﬂim gerektirmeyen invaziv giriﬂimler öncesinde eller
dekontamine edilmelidir.
f. Hastan›n derisine (nab›z ölçümü, kan bas›nc› ölçümü, hastan›n yerinin de¤iﬂtirilmesi
için) dokunduktan sonra eller dekontamine edilmelidir.
g. Vücut s›v›lar›na ve sekresyonlar›na, mukoz
membranlara, bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye ve yara pansumanlar›na dokunduktan sonra eller dekontamine edilmelidir.
h. Ayn› hasta üzerinde kontamine sahadan
temiz sahaya geçmeden önce eller dekontamine
edilmelidir.
›. Hastan›n yak›n›nda bulunan t›bbi araçlara dokunduktan sonra eller dekontamine edilmelidir.
i. Eldivenler ç›kar›ld›ktan sonra eller dekontamine edilmelidir.
j. Yemekten önce ve dinlenme odas›n› kulland›ktan sonra eller sabun ve su veya antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmal›d›r.
k. Antimikrobiyal ajan içeren mendiller su ve
düz sabun yerine kullan›labilse de alkol tabanl›
solüsyonlar ve antimikrobiyal sabunlar›n yerine
kullan›lamaz.
l. B. anthracis ile kontamine nesnelerle temas
sonras› eller düz sabun veya antimikrobiyal sabun ve su ile y›kanmal›d›r.
EL H‹JYEN‹ TEKN‹KLER‹
a. E¤er eller alkol bazl› ürünlerle dekontamine edilecekse, ürün avuç içine dökülür, daha
sonra eller parmaklar da dahil olmak üzere ürün
kuruyana kadar ovalan›r.
b. Sabun ve su ile y›kanacaksa, önce eller su
ile ›slat›l›r, daha sonra sabun ele dökülür veya
sürülür, 15 saniye süre ile eller parmaklar da dahil olmak üzere ovalan›r. Daha sonra eller su ile
durulan›r ve ka¤›t havlu ile kurulan›r. Musluk
havlu ile kapat›l›r. Eller s›cak su ile y›kanmamal›d›r, çünkü s›cak su dermatit riskini artt›r›r.
c. S›v›, kal›p, toz ve di¤er ﬂekillerde bulunan
sabunlar el y›kama amac› ile kullan›labilir.
d. Çok kullan›ml›k bez havlular›n sa¤l›k alan›nda kullan›lmas› tavsiye edilmez.
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a. Yüzükler, saat ve bileklikler cerrahi el f›rçalama öncesinde ç›kart›lmal›d›r.

d. El y›kamaya uyumu artt›r›c› önlemler al›nmal›, bu yönde idari ve finansal destekler sa¤lanmal›d›r.

b. Akan suyun alt›nda t›rnak altlar›ndaki debrisler temizlenmelidir.

e. El y›kama kurallar›na uyumu artt›r›c› multidisipliner programlar düzenlenmelidir.

c. Ameliyat öncesinde eller antimikrobiyal
sabun veya rezidüel aktivitesi olan alkol tabanl›
solüsyonlar ile steril eldivenler giyilmeden önce
y›kanmal›d›r.

f. Hasta yo¤unlu¤unun çok oldu¤u birimlerde
çal›ﬂan sa¤l›k personelinin el y›kama kurallar›na
uyumunu artt›rmak için alkol tabanl› el y›kama
solüsyonlar›n›n hasta odalar›na giriﬂte, hasta yatak baﬂlar›nda bulunmas› veya cepte taﬂ›nabilecek solüsyonlar›n temini sa¤lanmal›d›r.

d. Cerrahi el antisepsisi için ellerin iki-alt› dakika süre ile y›kanmas› yeterlidir.
e. Rezidüel aktivitesi olan alkol tabanl› solüsyonlar ile el ve kollar y›kanmadan önce düz sabun ve su ile eller y›kanmal› ve tamamen kurumas› beklenmelidir. Alkol tabanl› solüsyonlar
üretici firmalar›n önerileri do¤rultusunda kullan›lmal›d›r. Alkol tabanl› solüsyonlar›n kullan›m›ndan sonra eller tamamen kuruduktan sonra
steril eldivenler giyilmelidir.
EL H‹JYEN‹N‹N D‹⁄ER YÖNLER‹
a. Yüksek riskli hastalar ile temas› olan sa¤l›k
personeli yapay t›rnak kullanmamal› ve t›rnaklar›n› çok uzatmamal›d›r.

g. Periyodik olarak sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n el y›kama uyumlar› servisler ve birimler düzeyinde
takip edilmeli, elde edilen el y›kama kurallar›na
uyum performanslar› ilgili birimlere iletilmelidir.
h. Bin hasta gününde kullan›lan el y›kama
ürünlerinin hacimleri veya miktarlar› belirlenmeli ve takip edilmelidir.
›. Yapay t›rnak kullanmama kural›na uyum takip edilmelidir.
i. Salg›n hallerinde sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n el y›kama kurallar›na uyumunun yeterlili¤i de¤erlendirilmelidir.

b. T›rnak ucunun uzunlu¤u 1 cm’den k›sa olmal›d›r.

1.

c. Kanla, mukozalar ve bütünlü¤ü bozulmuﬂ
deri gibi riskli olan yerler ile temas etmeden önce eldiven giyilmelidir.

2.

d. Hastalarla temas ettikten sonra eldivenler
ç›kart›lmal›, her bir hasta için ayr› eldiven kullan›lmal› ve eldivenler y›kanarak tekrar kullan›lmamal›d›r.
e. Ayn› hasta üzerinde kontamine bir alandan
sonra temiz bir alana müdahale edilmesi gereken durumlarda eldiven de¤iﬂtirilmelidir.
SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N E⁄‹T‹LMES‹ ve
MOT‹VASYONU
a. Sa¤l›k alan›nda el hijyenine uyumun artt›r›lmas› için sa¤l›k çal›ﬂanlar› el hijyeni yöntemleri,
bu yöntemlerin avantajlar›, dezavantajlar› ve el
kontaminasyonu hakk›nda bilgilendirilmelidir.
b. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n el y›kama kurallar›na
uyumu takip edilmeli ve belirli dönemlerde çal›ﬂanlara elde edilen veriler iletilmelidir.
c. Hasta ve hasta yak›nlar›n›n, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerini y›kamalar›n› teﬂvik etmeleri sa¤lanmal›d›r.
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