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El Yıkama  
El hijyeni;  El yıkama; antiseptik ile el yıkama, 
antiseptik ile el ovma, cerrahi el antisepsisi dahil 
olmak üzere tüm uygulamaları kapsar.  
El hijyeni üç şekilde gerçekleşir:  
1.Sosyal el yıkama  
2.Hijyenik el yıkama  
3.Cerrahi el yıkama  
 
UYGULAMA:  
Sosyal el yıkama:  Ellerin normal sabun ve su ile 
yıkanması işlemidir.   

Hijyenik el yıkama /ovalama:   

-Her türlü açık yara ile temastan önce ve sonra  
-Mikroorganizmaların bulaşma olasılığı yüksek cisimlere  
 temas sonrası  
-Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozul  
 muş deri ile temas halinde  
-Aseptik teknik gerektiren işlemler ve invaziv girişimlerde  
-Hastada kontamine vücut bölgesinden temiz bölgeye  
 geçerken  
-Enfeksiyon riski olan hastaya temastan önce ve sonra  
-Yenidoğan ile temastan önce ve sonra  
-Mesaiye başlamadan önce  
-Kirlilik hissedildiği anda  
-Eldiven giymeden önce ve sonra  
Cerrahi el yıkama/ovalama:  
Cerrahi işlemlerden önce tırnak diplerinden dirseğin 3 -5 
cm üstüne kadar antiseptik bir sabunla yapılan el yıkama 
işlemidir.  
El yıkama tekniği  

 -Elde bulunan tüm takılar ve saat çıkarılır.  
 -Musluk açılır, eller ıslatılır, 3 -5 ml sabun avuç içine  
  alınır.  
 -El yüzeyinin tamamı avuç içi sabunlanır.  
 -Bol su ile eller durulanır.  
 -Kağıt havlu ile eller kurulanır.  

 Eldiven  kullanımında dikkat edilmesi  
gereken kurallar  

   
Eldiveni el yıkama yerine kullanmayınız.  
Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkardıktan sonra 
ellerinizi mutlaka yıkayınız.  
Eldiven giymenin ellerin kontaminasyonuna karşı tam 
bir koruma sağlamadığını unutmayınız  
Eldivenli ellerinizi yıkamayınız veya üzerine alkol bazlı 
el dezenfektanı uygulamayınız.  
Aynı eldiveni birden fazla hastanın bakımı için kullan-
mayınız, hastadan hastaya geçerken eldiveninizi de-
ğiştiriniz.  
Hasta bakımı sırasında kontamine vücut bölgesinden 
temiz vücut bölgesine geçileceği zaman eldiveninizi 
değiştiriniz.  
Eldiveninizi kullanım amacına yönelik olan iş yapıldık-
tan sonra derhal çıkartınız, el hijyeni uygulayınız, aynı 
eldiven elde iken hasta odasındaki yüzeylerle temas 
etmeyiniz.  
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