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ÖZET

Giriş: Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en etkili, en basit ve en ucuz tıbbi yöntem el hijyenidir. El hijyeni uyumunu artırmayı he-
defleyen stratejiler içerisinde sağlık çalışanlarının eğitimi önemlidir. Bu çalışmada, bir araştırma hastanesinde alkol bazlı el antiseptikle-
rine ulaşımın kolaylaştırılıp, personele verilen el hijyeni eğitimi sayısının artırılmasının, uyuma etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: Bu çalışma Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında yapıldı. Gözlemler rutin hasta bakımı sırasında yapıldı. 2010
yılında planlanan dört eğitimden sonra sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumu gözlemlendi. Uyumu artırmak için 2011 yılında eğitim
sayısı artırıldı ve personelin katılımını artırıcı önlemler alındı. Ayrıca, hastanede bulunan alkol bazlı el antiseptiğine ulaşım kolaylaştırıl-
dı. Müdahale sonrası personelin el hijyeni uyumu üç gözlem döneminde gözlemlenerek müdahale öncesi dönemle karşılaştırıldı. 

Bulgular: Müdahale sonrası el hijyeni uyumu tüm personel beraber değerlendirildiğinde %29.3’ten %37.2’ye yükseldi (p= 0.0002).
Hemşirelerde el hijyeni uyumunun %32.2’den %45’e (p= 0.00007), yardımcı sağlık personelinde %24.7’den %34.3’e yükseldiği görü-
lürken (p= 0.02); doktorlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p= 0.81) tespit edildi. 

Sonuç: Sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumu oldukça düşüktür. Eğitimlerin ardından hemşire ve yardımcı sağlık personelinin uyum oran-
larında belirgin düzelme saptanırken eğitimlere katılmayan doktorların uyumunda fark saptanmamıştır. El hijyeni uyumunun artırılabil-
mesi için el hijyeni eğitiminin sürekliliği sağlanmalıdır. Personelin de bu eğitimlere katılımı teşvik edilmelidir.
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GİRİŞ

Hastane infeksiyonları modern tıbbın en önemli
problemlerinden biridir ve önemi gün geçtikçe art-
maktadır. Hastaneye yatan hastaların %5-15’inde
hastane infeksiyonu gelişir[1,2]. İnfeksiyon etkenleri-
nin bulaşmasında başta gelen mekanizmanın, direkt
temas olduğu kabul edilmektedir[3]. Hastane infeksi-
yonlarının %20-40’ında, infeksiyon kaynağı ve bulaş
yolu sağlık çalışanlarının elleridir[4,5]. Pek çok infeksi-
yon etkeni sağlık personelinin elleriyle hastalara bula-
şabilmektedir[6].

Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en etkili,
en eski, en basit ve en ucuz tıbbi yöntem el hijyenidir.
Bu yöntemin uygulanmasıyla hastane infeksiyonları-
nın yarı yarıya azaltılabileceği gösterilmiştir[7,8]. 

Rehberlere göre eller gözle görülür bir biçimde
kirli, proteinöz metaryalle kontamine, kanlı veya kan-
sız diğer vücut sıvılarıyla kontamine ise; antimikrobi-
yal etkisi olan veya olmayan su ve sabunla yıkanmalı-

dır. Ellerde gözle görülebilir kirlenme yoksa alkol baz-
lı el antiseptikleriyle ellerin ovulması el antisepsisi için
yeterlidir[4,7].

El hijyenine uyumsuzluğun nedenleri sorgulandı-
ğında birçok etmen iç içe girmiştir. Bunlardan başlıca-
ları; cilt irritasyonu, lavabo ya da el hijyeni ajanlarının
uzakta bulunması, eldiven giyilmesinin el hijyeni yeri-
ne kullanılabilirliğine dair yanlış inanış, yoğun bakım
ünitelerinde çalışma, zaman yetersizliği, artan iş yü-
kü, personel yetersizliği, sabun ve kağıt havlunun bu-
lunmayışı, unutkanlık, bilgi eksikliği, ünitede rol mo-
delin bulunmaması, yaptırım ya da ödüllendirme ol-
maması gibi nedenler olarak sıralanabilir[1,2,4,6,7]. 

El yıkama uyumunu artırmayı hedefleyen strateji-
ler içerisinde sağlık çalışanlarının eğitimi en kritik ba-
samağı oluşturmaktadır[9]. Ayrıca, eğitim programla-
rının düzenli olarak devamı da uyumun artırılmasında
büyük önem taşımaktadır. Çalışma alanında yeterli
sayıda lavabonun bulunması, muslukların kolla ya da
dizle kumanda edilebilir nitelikte olması, alkol bazlı el
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SUMMARY

Efficacy of Education and Dissemination of Alcohol-Based Hand Antiseptics 
in the Hospital in Improving Hand Hygiene Compliance
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Introduction: Hand hygiene is the most effective, simplest and cheapest method of preventing hospital infections. Training of health
care workers is an important step among strategies aimed at increasing hand hygiene compliance. In this study, the effects of facilita-
ting access to alcohol- based hand hygiene antiseptics and of increasing the number of hand hygiene educational programs on comp-
liance were investigated.

Materials and Methods: This study was conducted between January 2010 and September 2011. Observations were made during routi-
ne patient care. Hand hygiene compliance was observed after four routine hand hygiene educational programs that were planned in
2010. In order to improve compliance, the number of hand hygiene educational programs was increased, and measures to improve staff
participation were taken in 2011. In addition, access to alcohol-based hand hygiene antiseptics in the hospital was facilitated. Hand
hygiene compliance was observed in three observation periods after the intervention and compared with results before the intervention. 

Results: Overall hand hygiene compliance increased from 29.3% to 37.2% after the intervention (p= 0.0002). While hand hygiene
compliance was increased from 32.2% to 45% among nurses (p= 0.00007) and from 24.7% to 34.3% among the other health care
workers (p= 0.02), no statistical difference was observed among physicians (p= 0.81).

Conclusion: Hand hygiene compliance among health care workers was extremely low. While significant compliance improvement was
observed in nurses and the other health care workers after the educational intervention, no difference was detected among physicians,
who did not participate in the training. In order to increase hand hygiene compliance, continuity of hand hygiene training should be
ensured, and staff participation in these trainings should be encouraged.

Key Words: Hand; Hygiene; Compliance; Healthcare workers; Education



antiseptikleri gibi el hijyeni ajanlarının, sıvı sabun, los-
yon ve tek kullanımlık havluların kolay ulaşılabilir şe-
kilde yerleştirilmesinin sağlanması da uyum adına
önemlidir[1,2,7]. 

Her hastanenin el temizliğine ne oranda dikkat et-
tiğinin belirlenmesi, el hijyeni uyumunun artırılması
için gereklidir[10]. Hastane çalışanlarının el hijyenine
uyumunun gözlenmesi ve ölçüm sonuçlarının geri bil-
dirimi önemlidir. Hastanemizde üç aylık aralarla per-
sonelin el yıkama verileri ölçülmekte ve veriler geri
bildirimlerle personele bildirilmektedir. Hastanemizde
uyumu artırmak adına, alkol bazlı el antiseptiklerine
ulaşım kolaylaştırılmış ve personele yönelik el hijyeni
eğitimleri verilmiştir. Bu çalışmada, bu uygulamaların,
el hijyeni uyumuna etkisi araştırılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma Yeri ve Çalışma Tarihleri 

Bu çalışma Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Korucuk ve Merkez Kampüslerinde, 2010-2011
yıllarında yapılmıştır. Sakarya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi iki yerleşkeden oluşmaktadır. Korucuk Yer-
leşkesi 239, Merkez Yerleşkesi 171 yatak olmak üze-
re toplam 410 yatak kapasitesine sahiptir. Her iki
kampüste 220 doktor, 315 hemşire, 180 yardımcı
sağlık personeli hizmet vermektedir. 

Hastanemizin yoğun bakım ünitelerinde ve klinik-
lerin hasta odalarında birer tane el yıkama lavabosu
bulunmaktadır. Ayrıca, servislerde hemşire bankosu
yanında bir adet lavabo bulunmaktadır.

Alkol bazlı el antiseptikleri hastanemizde sadece
kliniklerin klinik tedavi arabalarında, hemşire banko-
sunda ve kliniğin görünür noktalarında ve yoğun ba-
kım ünitelerinde her hasta başı ile tedavi arabasında
bulunmaktadır. 

2011 Sonrası İyileştirmeler

El hijyeni uyumunu artırmak amacıyla alkol bazlı
el antiseptiği sayısı 2011 yılında artırıldı. Her hasta
odasına bir tane ve servis koridorlarında her iki oda
kapısına bir adet düşecek şekilde duvarlara asıldı. 

Tüm hastane personelinin katılması gerektiği ilan
edilerek 2010 yılında dört defa el hijyeni eğitimi ya-
pılırken; 2011 yılında eğitim sayısı artırılarak, çalışma
kapsamındaki en son gözlemin yapıldığı Eylül 2011
tarihine kadar yedi defa el hijyeni eğitimi verildi. 

Gözlem

El hijyeni uyumu gözlemleri; 2010 yılının ocak,
nisan, ağustos ve aralık ayları ile müdahale sonrası
2011 yılının ocak, nisan ve eylül aylarında, belirlenen
üç günde, mesai saatleri içerisinde yapılmıştır. 

Çalışma öncesi gözlem için idari izinler alındı ve
gözlem yapılacağı tüm birimlere bildirildi.  Ancak sağ-
lıklı bir gözlem yapılabilmesi için gözlemin ne zaman
yapılacağı gizli tutuldu. Gözlemler infeksiyon kontrol
komitesi hemşireleri tarafından yapıldı. 

El yıkama kurallarına uyum değerlendirilirken
“Centers of Disease Control and Prevention (CDC)”
rehber önerileri temel alınmıştır. Çalışmada, gözlem-
lenen doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelin-
den aşağıda sıralanan beş parametrede el hijyeni uy-
gulaması beklendi.

1. Hastayla temas öncesinde,

2. Hastayla temas sonrasında,

3. Aseptik işlemlerden önce, 

4. Vücut sıvılarıyla temas sonrasında,  

5. Hasta çevresiyle temas sonrasında. 

Bu beş parametrede el hijyeni uygulanmaması du-
rumu uyumsuzluk olarak değerlendirildi. Çalışma sü-
resince, eldiven giymenin hiçbir koşulda el yıkama
gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı varsayıldı. Yar-
dımcı sağlık personeli aseptik işlem yapmadığı için,
bu parametrede gözlemlenmedi. 

BULGULAR

Olgular ve Yıllara Göre Dağılım

2010 yılında yapılan dört el hijyeni gözleminde
toplam 207 doktor, 496 hemşire ve 230 yardımcı
sağlık personeli gözlemlendi. Yapılan iyileştirici mü-
dahale sonrasında gerçekleştirilen üç el hijyeni gözle-
minde ise toplam 219 doktor, 413 hemşire ve 259
yardımcı sağlık personeli gözlemlenmiştir.

Eğitime Katılım

Hastanede yapılan el hijyeni eğitimlerine 2010 yı-
lında hiçbir doktor katılmazken, 78 (%24.7) hemşire
ve 3 (%1.6) yardımcı sağlık personeli katıldı. 2011 yı-
lında ise eğitimlere 144 (%45.7) hemşire, 174
(%96.6) yardımcı sağlık personeli ve 7 (%3.1) dokto-
run katılımı sağlandı. 
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Uyum

Tüm parametreler beraber değerlendirilerek, mü-
dahale öncesi (2010 yılı) ve müdahale sonrası (2011
yılı) gözlemler karşılaştırıldığında; hemşirelerde el hij-
yeni uyumunun %32.2’den %45’e ve yardımcı sağlık
personelinde %24.7’den %34.3’e yükseldiği görülür-
ken, doktorlarda %27.1’den %26’ya düştüğü tespit
edildi. Toplam el hijyeni uyumunun da %29.3’ten
%37.2’ye yükseldiği görüldü (Tablo 1). 

Hastayla Temas Öncesi ve Sonrası Uyum 

Hastayla temas öncesi el hijyeni uyumunun, sağ-
lık çalışanlarının tamamında hem müdahale öncesin-
de, hem de müdahale sonrasında çok düşük olduğu
görüldü. Hastayla temas öncesinde; doktorların
%96.8’inin, hemşirelerin %82’sinin ve yardımcı sağ-
lık personelinin %95.1’inin müdahale sonrası dö-
nemde dahi el hijyeni uygulamadığı görüldü.

Hastayla temas sonrası el hijyeni uyumunun ise,
müdahale sonrasında en fazla düzelen gözlem para-
metrelerinden biri olduğu görüldü. Müdahale öncesi;
hemşirelerde %45.6, doktorlarda %40.2 ve yardımcı
sağlık personelinde %37.8 olan hastayla temas önce-
si el hijyeni uyumu, müdahale sonrasında sırasıyla
%72.5, %43 ve %56.7 olarak tespit edildi.

Vücut Sıvısıyla Temas Sonrası Uyum

Vücut sıvısıyla temas sonrası el hijyeni uyumu,
hem müdahale öncesi dönemde hem de müdahale
sonrasında, uyumun en fazla görüldüğü parametre
olarak tespit edildi. Müdahale öncesinde hemşireler-
de %61.4, doktorlarda %70 ve yardımcı sağlık perso-
nelinde %43.2 olarak belirlenen el hijyeni uyumu,
müdahale sonrasında sırasıyla %74, %100 ve %68.4
olarak gerçekleşti.

El hijyeni uygulamasının gözlemlendiği beş para-
metrede, müdahale öncesi ve sonrası gözlemlenen
personel sayıları ve uygulanan el hijyeni yöntemi
oranları Tablo 2’de sunulmuştur.

Alkol Bazlı El Antiseptiği Tüketimi

El hijyeni uyumunu artırma müdahalesinin amaç-
larından biri alkol bazlı el antiseptiklerine kolay ulaşı-
mın, el hijyeni uyumuna etkisini gözlemlemekti. Bu
amaçla servis koridorları ve hasta odalarındaki alkol
bazlı el antiseptiği sayısı artırıldığında; 2010 yılında
200 L olarak gerçekleşen alkol bazlı el antiseptiği tü-
ketimi yaklaşık 20 kat artarak 2011 yılının ilk dokuz
ayında 1987 L’ye ulaştı (Şekil 1). El hijyeni uyum mü-
dahalesi sonrasında alkol bazlı el antiseptiği kullanımı-
nın özellikle hemşirelerde arttığı (müdahale öncesi
%15.9, müdahale sonrası %24.2) görüldü. 

Hemşirelerde antiseptikle el ovma, hastaya temas
öncesinde %6’dan %13.2’ye, aseptik işlemlerden ön-
ce %12’den %20’ye ve hasta çevresiyle temas sonra-
sında %12.1’den %24.7’ye yükseldi. Yardımcı sağlık
personelinde iki dönem arasındaki en fazla yükseliş
hasta çevresiyle temas sonrası saptandı. Doktorlarda
ise özellikle hastayla temas sonrasında (%22.3’ten
%29.1’e) ve aseptik işlemlerden önce (%11.1’den
%19’a) arttığı saptandı.

Alkol bazlı el antiseptiklerinin, vücut sıvısıyla te-
mas sonrasında 2011 yılında hemşire ve yardımcı
sağlık personelinde daha az kullanıldığı görüldü. Bu
oran hemşirelerde %26.3’ten %14.8’e, yardımcı sağ-
lık personelinde %21.6’dan %18.4’e düştü. Müdaha-
le öncesi ve sonrası mesleklere göre el hijyeninde al-
kol bazlı el antiseptiklerinin kullanım oranı Şekil 2’de
gösterilmiştir. 

Her üç meslek grubunda da alkol bazlı el antisep-
tiği kullanım oranıyla su ve sabunla el yıkama oranı,
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Tablo 1. Müdahale öncesi (2010 yılı) ve müdahale sonrası (2011 yılı) el hijyeni uyum oranları

Müdahale öncesi, el hijyeni Müdahale sonrası, el hijyeni
uyumu/Gözlenen el hijyeni uyumu/Gözlenen el hijyeni

endikasyonu sayısı endikasyonu sayısı p

Hemşire 160/496 (%32.2) 186/413 (%45) 0.00007

Doktor 56/207 (%27.1) 57/219 (%26) 0.81

Yardımcı sağlık personeli 57/230 (%24.7) 89/259 (%34.3) 0.02

Toplam 273/933 (%29.3) 332/891 (%37.2) 0.0002
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Tablo 2. Gözlemlenen tüm parametrelerde mesleklere göre müdahale öncesi (2010 yılı) ve müdahale son-
rası (2011 yılı) el hijyeni uyum oranları

Doktor Hemşire Yardımcı sağlık personeli
Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

El El El El El El 
ovma yıkama Uyumsuzluk ovma yıkama Uyumsuzluk ovma yıkama Uyumsuzluk

Hasta 2010 8 2 65 8 3 121 3 1 58
teması (10.6) (2.6) (86.6) (6) (2.2) (91.6) (4.8) (1.6) (93.6)

2011 1 1 61 17 6 105 4 0 79
(1.5) (1.5) (96.8) (13.2) (4.6) (82) (4.8) (95.1)

Hasta 2010 15 12 40 34 23 68 13 12 41
teması (22.3) (17.9) (59.7) (27.2) (18.4) (54.4) (19.6) (18.1) (62.1)

2011 23 11 45 47 48 36 22 20 32
(29.1) (13.9) (56.9) (35.8) (36.6) (27.4) (29.7) (27) (43.2)

Aseptik 2010 1 5 3 9 10 56 0 0 0
işlem (11.1) (55.5) (33.3) (12) (13.3) (74.6)

2011 4 10 7 8 19 13 0 0 0
(19) (47.6) (33.3) (20) (47.5) (32.5)

Vücut 2010 1 6 3 15 20 22 8 8 21
sıvıları (10) (60) (30) (26.3) (35) (38.5) (21.6) (21.6) (56.7)

2011 1 3 0 4 16 7 7 19 12
(25) (75) (14.8) (59.2) (25.9) (18.4) (50) (31.6)

Hasta 2010 5 1 40 13 25 69 5 6 53
çevresi (10.8) (2.1) (86.9) (12.1) (23.3) (64.4) (7.8) (9.3) (82.8)

2011 2 1 49 24 7 66 9 8 47
(3.8) (1.9) (94.2) (24.7) (7.2) (68) (14) (12.5) (73.4)

Toplam 2010 30 26 151 79 81 336 31 26 173
(14.6) (12.6) (73.6) (15.9) (16.3) (67.7) (13.4) (11.3) (75.2)

2011 31 26 162 100 86 227 42 47 170
(14.1) (11.8) (73.9) (24.2) (20.8) (54.9) (16.2) (18.1) (65.6)

öncesi
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teması
sonrası
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sonrası

sonrası
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1500

1000

500
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Alkol bazlı el
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Şekil 1. Müdahale öncesi ve sonrası alkol bazlı el antiseptiği tüketimi.



hem müdahale öncesi dönemde hem de müdahale
sonrası dönemde birbirine yakın oranlarda bulundu.

TARTIŞMA

El hijyeni konusunda oluşturulan kılavuzlara, eği-
timlere ve konuya verilen öneme rağmen sağlık per-
sonelinin uyumu en önemli engeldir.  Yapılan çalış-
malarda el hijyenine uyum genellikle %40-50 arasın-
da saptanmaktadır. Uyumsuzluğun nedenleri sorgu-
landığında ise en önemli iki neden; el antiseptikleriy-
le lavaboların yetersizliği veya uygun yerlerde bulun-
maması gibi altyapı sorunları ve el antiseptikleriyle el
ovma veya el yıkamanın sık yapıldığında ellerde oluş-
turduğu irritasyon etkisidir[11,12]. 

Çalışmamızda sağlık personelinin görevine bakıl-
maksızın ortalama el hijyeni sıklığı müdahale öncesin-
de %29.3, müdahale sonrasında %37.2 olarak sap-
tanmıştır. Bu oranların bir hayli düşük olduğu görül-
mektedir. Bunun birçok sebebi olabilir. Öncelikle has-
tanemiz yeni kurulan bir eğitim hastanesidir. Birçok
bölümde doktor, hemşire ve yardımcı sağlık persone-
li sayısı kısıtlıdır. Hasta başına düşen personel sayısı
kısıtlı olduğundan, çalışanlar, işlerini yetiştirebilmek
uğruna, el hijyeninden ödün verebilmektedir. Yine
hastanemizde el hijyeniyle ilgili eğitimlere ilk kez
2009 yılında başlanmış, yazılı ve görsel materyaller
hastanenin her tarafına dağıtılmış olmasına rağmen,
personelde konuyla ilgili halen yeterli bir bilinç düze-
yinin gelişmemiş olmasının da uyumsuzluğa neden ol-
duğunu düşünüyoruz. 

Sağlık personeli arasında, el yıkama performansı
en kötü olan grubu doktorlar oluşturmaktadır. Hemşi-
reler ve yardımcı sağlık personelinde el yıkama alış-
kanlıkları göreceli olarak daha iyidir[11]. Çalışmamız-
da da, el hijyeni uyumunun en düşük saptandığı sağ-
lık çalışanı grubu doktorlardır. Dahası müdahale son-
rası hemşire ve yardımcı sağlık personelinde el yıka-
ma oranları artarken, doktorlarda azalmıştır. Bunun
bir sebebi doktorların önemli bir grubunu oluşturan
araştırma görevlilerinin sık nöbet tutmaları ve genel-
likle günde 10-12 saat görev yapmaları olabilir[13].
Diğer bir sebep de doktorların el hijyeni eğitimlerine
önem vermemesidir. Çünkü hem müdahale öncesi
hem de müdahale sonrası verilen toplam 11 el hijye-
ni eğitimine sadece yedi doktor katılmıştır. Dolayısıy-
la çalışmamızda, doktorlar ilgili eğitimi en az önemse-
yen grup olarak gözlemlenmiştir.

Karabay ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, tec-
rübeli hemşirelerin, meslekte çalışma süresi az olan
hemşirelere göre el hijyenine uyumlarının daha fazla
olduğunu tespit etmişler ve el hijyeni eğitimlerindeki
sürekliliğin önemine vurgu yapmışlardır[12]. Çalışma-
mızda müdahale öncesinde dört eğitim yapılmış ve
toplam 78 hemşire ve üç yardımcı sağlık personeli
katılırken, müdahale döneminde verilen yedi el hijye-
ni eğitimine toplam 144 hemşire ve 174 yardımcı
sağlık personelinin katılımı sağlanmıştır. Eğitimlerin
daha sık aralıklarla yapılması ve yapılan bu eğitimlere
daha fazla katılımın olması, el hijyeni uyum oranları-
na da yansımıştır. Hemşirelerde 2010 yılında %32.2
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olan el hijyeni uyumu 2011 yılında %45’e (p=
0.00007);  yardımcı sağlık personelinde %24.7 olan
uyum oranı %34.3’e (p= 0.02) yükselmiştir. Doktor-
larda iki dönem arasında anlamlı fark saptanmamıştır,
dolayısıyla doktorlara eğitim veremediğimiz de söyle-
nebilir. Hastane geneline bakıldığında el hijyeni uyu-
munun %29.3’ten %37.2’ye yükseldiği görülmekte-
dir (p= 0.0002). Bu sebeple infeksiyon kontrol komi-
teleri, hekimler eğitimlere katılmasa bile eğitim verme
çabalarına devam etmelidir.     

El hijyeni eğitimlerinin bir diğer yansıması da göz-
lemlenen beş el hijyeni parametresinde görülmüştür.
Bilindiği gibi eller gözle görülür bir biçimde kirli ve
kanlı veya kansız vücut sıvılarıyla kontamine ise alkol
bazlı el antiseptikleriyle ellerin ovulması değil, su ve
sabunla ellerin yıkanması gereklidir[4,7]. Çalışmamız-
da müdahale sonrasında, vücut sıvılarıyla temas duru-
munda hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin
el hijyeni yöntemi tercihlerinde düzelme olduğu görül-
dü. Vücut sıvılarıyla temas sonrası el ovma oranının
hemşirelerde %26.3’ten %14.8’e, yardımcı sağlık
personelinde ise %21.6’dan %18.4’e gerilediği görü-
lürken; bu durumda el yıkama oranının hemşirelerde
%35’ten %59.2’ye yardımcı sağlık personelinde
%21.6’dan %50’ye, yükseldiği tespit edildi. Bu du-
rum verilen eğitimin olumlu yönde geri dönüşümü ol-
duğunu düşündürmektedir.

Her üç sağlık çalışanı grubunda da en az el hijye-
ni uyumunun hasta teması öncesinde olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmalarda
bulunan sonuçlarla paraleldir[14,15]. 

Hugonnet ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, al-
kol bazlı el antiseptiklerine ulaşımın kolaylaştırılması-
nın el hijyeni oranlarına etkisini gözlemlemişlerdir[14].
Çalışmalarında el antiseptiklerine kolay ulaşımla el
hijyeni oranının %38.4’ten %54.5’e yükseldiğini ve
çalışma süresince el yıkama oranının %30’larda sabit
kalırken, el antiseptikleriyle el ovmanın %5.4’ten
%21.7’ye yükseldiğini saptamışlardır. Ayrıca, el hijye-
ni uyumunun hemşire ve hemşire yardımcılarında art-
tığını ancak doktorlarda sabit kaldığını ifade etmişler-
dir. Karabay ve arkadaşları el yıkama ile el ovmayı
karşılaştırdıkları çalışmada el yıkamaya uyumun
%15.4, el ovmaya uyumun %72.5 olduğunu bulmuş-
lardır[12]. Çalışmamızda da Hugonnet ve arkadaşları-
nın sonuçlarına benzer olarak hemşire ve yardımcı
sağlık personelinde el ovmanın arttığı görülmüş-

tür[15]. Ancak çalışmamızda doktorlarda uyum değiş-
memiştir. Bu durumun, çalışmamızdaki doktorların el
hijyeni eğitimlerine katılmamasıyla ilgili olduğunu dü-
şünüyoruz.

Çalışmamızın gücünü azaltan bazı sınırlamalar
vardır. Çalışmamızda gözlemlerin sadece mesai saat-
leri içerisinde yapılmış olması, gece vardiyasında ve
hafta sonlarında çalışan personelin el hijyeni uyum
davranışlarının gözlemlenmemiş olması çalışmamızın
önemli bir sınırlamasıdır.

Sonuç olarak, el hijyenine uyum tüm dünyada ve
ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de yetersizdir.
Yaptığımız eğitimlerin sıklaştırılması ve alkol bazlı el
antiseptiklerine ulaşımın kolaylaştırılmasını içeren iyi-
leştirici müdahaleye rağmen uyum oranlarındaki artış
sınırlı düzeyde kalmıştır. 

El hijyeni uyumunun artırılabilmesi için; infeksi-
yon kontrol komiteleri el hijyeni eğitimini kendilerine
temel bir görev olarak edinmeli, personel katılsın ve-
ya katılmasın eğitimde süreklilik için elinden gelen ça-
bayı sarfetmeli ve eğitimleri bir kereye mahsus değil
sürekli hale getirmelidir. Personelin meslekteki kıde-
mi, akademik derecesi ve görevi ne olursa olsun, ça-
lışan tüm sağlık personelinin eğitime katılımı sağlan-
malıdır. 
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