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ÇağdaĢ sağlık hizmeti anlayıĢı, öncelikle sağlığı 

korumaya ve geliĢtirmeye yöneliktir. Bu 

çerçevede, toplumda hijyen uygulamalarının 

yaygınlaĢtırılması halk sağlığı açısından 

büyük önem taĢır. 



HĠJYEN

 Hijyen; sağlıklı ortamın korunması 
amacıyla her türlü hastalık etmeninin 
ortamdan uzaklaĢtırılmasıdır. 

 KiĢisel hijyen; bireylerin sağlıklarını 
korudukları ve devam ettirdikleri bir 
özbakım olarak tanımlanır. 

Güler Ç,TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3(6)



EL HĠJYENĠ

 Oliver Wendell Holmes, puerperal 
ateĢi önlemede el yıkamanın 
önemi

 Ignaz Philipp Semmelweis,1847,  
doğumda el hijyeninin önemi

 1861‟de el yıkamanın önemi genel 
kabul görmüĢ



NEDEN ÖNEMLĠ?

Nozokomiyal infeksiyonların önlenmesinde 

uygulanabilir en basit ve en etkili yöntem 

(Centers for Diseases Control)

Alp, E, ANKEM Derg, 2005; 19(2):165-169.
Boyce, J.M, Pittet, D. Infec Cont Hosp Epidem, 2002, 23(12),S3-S40.
Nenstiel, RO et al, Clinician Reviews, 1997; 7(1):51-62.
Goldmann, DJ, Laron, E, N Engl J Med, 1992; 327:120-122.



 WHO verilerine göre hastaneye yatan 10 
hastadan birinde hastane enfeksiyonu 
geliĢmekte,

 Mortalite ve morbidite oranı yüksek,

 Antibiyotiklere dirençli enfeksiyon 
ajanlarının yaygınlaĢması,

 Metisilin dirençli S. Aureus suĢlarının 
endemik hale gelmesi,

 Vankomisin dirençli enterokok 
enfeksiyonlarında artıĢ.

Hasde, M et al, Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 2000, 3. 
BaĢlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488
Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.



ABD „de

 Hastane infeksiyonları yatan hastaların 
yaklaĢık % 5-7 sinde görülmektedir.

 Hastanede kalıĢ süresini ortalama 4 gün 
uzatmaktadır.

 Yılda yaklaĢık 60000  hasta ölmektedir.

 Ekonomiye getirdiği yük yılda yaklaĢık 10 
milyar $ „ dır.

BaĢlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488
Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.



Türkiye‟de

 Hastane infeksiyonu görülme sıklığı %5-15 
arasında değiĢmekte,

 Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir 
çalıĢmada hastane enfeksiyonu görülen 
hastaların hastanede yaklaĢık 20 gün daha 
fazla kaldığı ve hasta baĢına yapılan 
harcamanın 1582$ arttığı gösterilmiĢtir.

BaĢlıca Bakteriyal, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları, 2000:488
Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları, 2002:189.



NEDEN ÖNEMLĠ?

Besin güvenliğinin sağlanmasında, besin

kaynaklı hastalıkların önlenmesinde,

TBS‟de hizmet kalitesinin arttırılmasında

en ucuz ve güvenilir yöntem

Fidan, F, et al, YYÜ Vet. Fak. Derg., 2004; 15(1-2):107-114.
Delialioğlu, N, et al, Türk Hij. Der. Biyol. Der., 2003; 60(1): 19-22.
Atasever, M, YYÜ Vet. Fak. Derg., 2000; 11(2):117-122.



 Besin kaynaklı hastalıkların %20‟si 
yetersiz personel hijyeni kaynaklı 

 E.coli, S.aureus, Salmonella 
etkenlerinin neden olduğu besin 
zehirlenmeleri

 Avian influenza etkeni, hazırlama ve 
piĢirme esnasında enfekte hayvan ile 
temas etme, piĢmemiĢ kanatlı hayvan 
veya ürünleri ile temas sonrası yetersiz 
el hijyeni

Leggat, PA., Travel Med. Infect. Dis., 2007; 5(1):53-56.
Lye, DC., et al., Singapore Med. J., 2006; 47(6):471-475.
Fica, C, et al., Rev. Chilena Infectol., 2006;23(4):290-296.
Richards, J, et al, J. Hosp. Inf.,1993 24;173-282.
Cruıckshnk, JG, Brit. Med. J., 1990; 300:207-208.



NEDEN ÖNEMLĠ?

BulaĢıcı ve salgın hastalıkların yaygın

olarak görüldüğü okullarda

uygulanabilir koruyucu bir önlem



WHO Information Series on School Health, 2003.
Temel, F, et al, Gülhane Tıp Dergisi, 2006; 48:70-74.
Aslan, D, et al, Türkiye Klinikleri J. Med. Sci., 2006; 26:157-162.
Güleç, M, et al, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2000,2.

 Yaygın gastroenteritlerin ve fekal yolla 
bulaĢan hastalıkların önlenmesinde,

 Tuvalet sonrası yetersiz el hijyeni nedeniyle 
dıĢkıyla bulaĢan virusler (Rotavirus, 
Enterovirus vb.), parazitler (Ascars 
lumbricoides, Taenia saginata vb.), mantarlar 
(Candida albicans vb) ve bakterilerin (Vibrio 
cholera, C. dificille vb.) yol açtığı hastalıkların 
önlenmesinde 



Hijyenik el yıkama, toplumsal 

yaĢamın hemen her alanında 

enfeksiyonların önlenmesinde 

yapılacak en basit 

uygulamalardandır. 



 Toplumun her kesiminde el yıkamanın önemi 
ile ilgili farkındalık yaratmak, 

 Hijyenik el yıkama olanaklarının sağlanmasına 
yönelik çalıĢmaları teĢvik etmek,

 Hijyenik el yıkama uygulamalarını 
yaygınlaĢtırmak,

 Topluma bilinçli ve sağlıklı bireylerin 
yetiĢtirilmesine katkıda bulunmaktır. 

AMAÇLAR



-Sağlık personeli
-Hastalar

- Ziyaretçiler

-Okul öncesi çocuklar
-Okul çağı çocukları

-Üniversite öğrencileri
-Ebeveynler

-Öğretmenler 

-TBS çalıĢanları
-GS çalıĢanları

-Tüketiciler



ENGELLER

 Bireysel bir faaliyet olması,

 El yıkamanın çok sıradan ve günlük bir 
iĢ olması ve bu nedenle önemsememe,

 Toplumun tüm kesiminde el hijyeni ile 
ilgili bilgi eksikliği,

?



 Hastanelerde uygun yerlerde ve ünitelerde 

personelin, hasta ve ziyaretçilerinin ellerini 

yıkamaları için ayrılmıĢ lavaboların 

bulunmaması ve/veya yetersizliği,

 Hasta yoğunluğunun fazlalığı, el yıkamanın 

zaman kaybına neden olduğu düĢüncesi,

 Eldiven kullanımının yalancı güven 

uyandırması,

 Pratik olması ve zamandan tasarruf 

sağlaması nedeniyle sıvı/jel dezenfektan 

kullanımının el yıkamaya alternatif olması,



 Okullardaki tuvaletlerin nitelik ve niceliksel 

olarak yetersizliği, el yıkama olanaklarının 

kısıtlı olması (TS 9518‟e göre, tuvaletler her 

20 kız ve her 25 erkek öğrenci için bir kabin, 

her 15 erkek öğrenci için bir pisuvar, her 4 kız 

ve her 2 erkek kabini için de bir lavabo 

bulunmalıdır.) 



HEDEF KĠTLELERE YÖNELĠK 

YAPILMASI PLANLANAN 

FAALĠYETLER



SAĞLIK KURULUġLARINA 
YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

“TEMĠZ ELLER ORTAĞI” kampanyasının 
baĢlatılması

Tüm sağlık kuruluĢlarında Kalite Yönetim 
Sistemleri kapsamında kontrol listelerinin 
oluĢturulması, uygun el yıkama koĢullarını 
sağlayanlara “temiz eller ortağı” belgesi 
verilmesi







SAĞLIK KURULUġLARINA 
YÖNELĠK FAALĠYETLER-2

Sağlık Personeli için eğitim materyallerinin 
hazırlanması

 Sağlık personeli için eğitim modülü, 
eğitim broĢürü ve kitapçık hazırlanması

 Tuvalet arkası ve giriĢine bilgilendirici 
ve hatırlatıcı poster ve/veya afiĢlerin 
hazırlanması,



SAĞLIK KURULUġLARINA 
YÖNELĠK FAALĠYETLER-2

 Hasta ziyaretçilerine yönelik oda 
giriĢlerine asılacak afiĢlerin 
hazırlanması, 

 Sağlık Ocakları ve AÇSAP‟ larda bebek 
ve çocuklarda yaygın olarak görülen 
gastroenteritlerin önlenmesi amacına 
yönelik el broĢürlerinin hazırlanması















SAĞLIK KURULUġLARINA 
YÖNELĠK FAALĠYETLER-3

 Web sitesinde uygulanmak üzere,  sağlık 
çalıĢanları, hastalar ve ziyaretçilerine 
yönelik el yıkama davranıĢlarını saptamak 
amacıyla bir anket formunun hazırlanması 
ve ilgili kurumlarda uygulamaya konması, 

 ĠletiĢim Merkezi iĢbirliğinde hasta ve 
ziyaretçilerine yönelik spot filmlerin 
hazırlanması

 Programın 81 ilimizde yaygınlaĢtırılmasına 
yönelik çalıĢmaların yapılması, programın 
duyurulması, il aktivite planlarının 
hazırlanması ve değerlendirilmesi



TOPLU BESLENME 
HĠZMET SEKTÖRÜNE 

YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

Toplu Beslenme (TB) sektör çalıĢanlarına 
yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması, 
konu ile ilgili sertifikalı eğitim programlarının 
düzenlenmesi

 Sektör çalıĢanlarına yönelik eğitim 
modüllerinin ve eğitim kitapçıklarının 
hazırlanması, hazırlanan materyallerinin 
sektör yöneticilerine tanıtılması



TOPLU BESLENME 
HĠZMET SEKTÖRÜNE 

YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

 TB sektör çalıĢanlarına yönelik 
tuvaletlerin arkası ve giriĢine asılacak 
bilgilendirici poster ve/veya afiĢlerin 
hazırlanması

 TB çalıĢanlarının çalıĢma alanlarına 
asılacak el yıkamanın önemi ile ilgili 
bilgilendirici ve hatırlatıcı takvimlerin 
hazırlanması







http://www.oshasafetyvideos.net/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2036


TOPLU BESLENME 
HĠZMET SEKTÖRÜNE 

YÖNELĠK FAALĠYETLER-2

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ve 
YESĠAD iĢbirliğinde, TB hizmeti 
veren büyük alıĢveriĢ 
merkezlerinde kampanya 
tanıtımına yönelik faaliyetlerin 
yürütülmesi ve bu iĢletmelerin 
“temiz eller ortağı “ kapsamına 
dahil edilmesi



EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
KURUMLARINA  

YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

MEB, SHÇEK, Özel Okul 
Öncesi Eğitim Kurumları 
Derneği, Okul Öncesi 
Eğitimi GeliĢtirme 
Derneği iĢ birliğinde okul 
öncesi çocuklar ve 
ailelerine yönelik görsel 
eğitim materyallerinin  
hazırlanması



EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
KURUMLARINA  

YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

 SHÇEK, devlet ve özel okul öncesi 
çocuklara yönelik  eğitim modüllerinin 
hazırlanması, hazırlanan modüllerin 
eğitmenlere aktarılmasının sağlanması,

 Ebveynlere yönelik evde uygulanacak el 
hijyeni ile ilgili bilgileri içeren bir mektup 
ve/veya rehber nitelikli el broĢürünün 
hazırlanması,



EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
KURUMLARINA  

YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

 Çocuklara ve çalıĢanlara yönelik 
tuvaletlerin arkası ve giriĢine asılacak 
bilgilendirici poster ve/veya afiĢlerin 
hazırlanması

 Öğrenciler için faaliyet kitabı 
(boyama, puzzle) hazırlanması

 ĠletiĢim Merkezi iĢbirliğinde 
çocuklara yönelik spot film ve/veya 
çizgi filmin hazırlanması







http://www.henrythehand.com/pages_blocks_v3/images/links/DointheHandwash.mp3




EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
KURUMLARINA  

YÖNELĠK FAALĠYETLER-2

Okul çağı çocuklarına ve okul çalıĢanlarına 
yönelik görsel eğitim materyallerinin  
hazırlanması

 Ġlköğretim çocuklarına yönelik “El 
Hijyeni “ kitapçığının hazırlanması

 Çocuklara ve çalıĢanlara yönelik 
tuvaletlerin arkası ve giriĢine asılacak 
bilgilendirici poster ve/veya afiĢlerin 
hazırlanması







EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 
KURUMLARINA  

YÖNELĠK FAALĠYETLER-3

MEB iĢbirliğinde ilköğretim çocukları 

arasında temizlik ile ilgili ödüllü 

slogan yarıĢması ve/veya bulmaca 

yarıĢmasının düzenlenebilmesi için 

gerekli hazırlıkların yapılması







TÜKETĠCĠLERE
YÖNELĠK FAALĠYETLER-1

Kamu kuruluĢları, alıĢveriĢ merkezleri, 

benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri gibi 

umumi tuvaletlerin sıklıkla kullanıldığı yerler 

için el hijyeni afiĢlerinin hazırlanması, 



http://www.terrificscience.org/healthrich/games/pdf/HandHygienePosterLg.pdf






TÜKETĠCĠLERE
YÖNELĠK FAALĠYETLER-2

TÜBĠDER (Tüketici Bilincini GeliĢtirme 
Derneği), TÜKODER (Tüketiciyi Koruma 
Derneği), TÜDER (Tüketiciler Derneği) gibi 
kuruluĢların iĢbirliğinde Toplu Beslenme 
Yapılan Kurum/KuruluĢlar, alıĢveriĢ 
merkezleri, benzin istasyonları ve dinlenme 
tesisleri gibi yerlerde tüketicilere dağıtılmak 
üzere el broĢürlerinin hazırlanması, Tüketici 
Bültenlerine konu ile ilgili bilgi notlarının 
hazırlanması











TÜKETĠCĠLERE
YÖNELĠK FAALĠYETLER-3

ĠletiĢim Merkezi iĢbirliğinde 

tüketicilere yönelik spot filmlerin 

hazırlanması  ve özellikle temizlik 

firmalarının “Temiz Eller Ortağı” 

kampanyasına katılımları sağlanarak 

reklam filmleri kapsamına el hijyeni 

ile ilgili sloganların adapte edilmesini 

teĢvik etmek



PLANLANAN DĠĞER FAALĠYETLER

 Ulusal hijyen haftasının 
düzenlenebilmesine yönelik 
hazırlıkların yapılması, 



PLANLANAN DĠĞER FAALĠYETLER

 Sağlık Bakanlığı web sitesinde 
yayınlanmak üzere kampanya ile ilgili 
bilgi notlarının hazırlanması,

 Yazılı ve görsel basında kampanya ile 
ilgili tanıtımların yapılmasına yönelik 
hazırlıkların yürütülmesi,



PLANLANAN DĠĞER FAALĠYETLER

 “Bir dokunuĢta sağlık”, “Hijyenik 
Eller”,”Sağlığınız için ellerinizi temizleyin” , 
“Temiz eller hayat kurtarır” gibi sloganların 
“temiz eller ortağı” na katılan firmaların 
ürün etiketlerinde kullanımının teĢvik 
edilmesi.



TEġEKKÜRLER


