
EL HİJYENİ



EL HİJYENİ VE SAĞLIĞIMIZ

 Doğada, dokunduğumuz her yüzeyde, havada bile 
çok sayıda mikroorganizma bulunmaktadır. 
Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu  Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu 
mikroorganizmalar basit bir soğuk algınlığından, 
ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen 
duruma neden olabilir.



Ellerimiz; günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi 
sağlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma barındıran 
organımızdır.



 Gözle görülmeyen bu mikroplara karşı korunmak için 
daima ellerimizi yıkamalıyız. 

 Bakteri ve virüslerin en temel geçiş 
yolu “ellerimiz” olmasından dolayı el temizliği, 
günlük yapılması gereken en önemli kişisel günlük yapılması gereken en önemli kişisel 
temizliktir.

 Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, 
tırnakların kısa ve temiz olması; bulaşıcı hastalıkların 
artmasını ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur.



SAĞLıĞıMıZı CIDDI ANLAMDA TEHDIT

EDEN MIKROPLAR EN ÇOK

NERELERDE BULUNUYOR?
 Günlük hayatımız içinde kullanırken hiç farkına 

varmadığımız fakat en çok mikrop barındıran 
yüzeyler çoğu zaman dikkatimizi çekmeyen ve 
artık düşünmeden her an kullandığımız küçük 
mikrop yuvaları gün içinde birçok yerde mikrop yuvaları gün içinde birçok yerde 
karşımıza çıkmaktadır.

 Elektrik düğmeleri, asansör düğmeleri, 
bilgisayar tuşları, telefon tuşları ve ekranları, 
para çekmek için kullandığımız ATM'ler, uzaktan 
kumandalar ve daha bir çok şey 
kullanılmaktadır. 



 Her gün yüzlerce elin değdiği bu ufacık şeyler 
adeta mikroptan yapılmış gibidir ve 
dokunduğunuzda bakteriler direkt olarak 
elinizden vücudunuza geçer…

 Para ve cüzdan Para ve cüzdan
 Gün boyunca elden ele dolaşan kağıt ve bozuk 

paralar bir çok mikrobu üzerinde barındırır. 
Bundan dolayı paranızı koyduğunuz cüzdanlar 
da aynı mikropları taşımaktadır.



 Su aparatları ve musluklar
 Çeşme muslukları da mikropların bolca 

bulunduğu yerlerdir. Musluğu açtığınızda 
elinizdeki tüm mikroplar musluğun üstünde 
kalır. Bundan dolayı da toplu kullanım kalır. Bundan dolayı da toplu kullanım 
alanlarında elle açılıp kapanan musluk yerine 
sensörlü musluklar tercih edilmelidir.



 Kapı kolları: Tuvalet kapıları, sık kullanılan 
kapılar,

 Merdiven tırabzanları,
 Toplu taşıma araçlarındaki tutacaklar; bunlar 

pek çok kişinin ellerinin değdiği yerlerdir.pek çok kişinin ellerinin değdiği yerlerdir.
 Fakat ortak alanları da kullanmak zorundayız. 

Dolayısıyla bu noktada kendimizi korumamız 
gerekmektedir.



 Hijyen sözcüğü, sağlıklı ortamın korunması 
amacıyla her türlü hastalık etkeninin ortamdan 
uzaklaştırılması olarak tanımlanır. 

 Hijyeni sağlamakta en temel kural, ellerin doğru 
yöntem ile yıkanmasıdır.yöntem ile yıkanmasıdır.

 El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması 
açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi 
tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir 
yöntemdir.



 El hijyeni sonradan edinilen bir alışkanlıktır, 
bundan dolayı el hijyeni çocukluktan itibaren 
öğretilirse davranışlar kalıcı olacaktır.

 Toplu yaşanılan yerlerde, özellikle okullarda 
doğru teknikle el yıkama işlemi alışkanlık haline doğru teknikle el yıkama işlemi alışkanlık haline 
getirilmelidir.

 El yıkamanın aşamaları nedenleri ile birlikte 
kavranabildiğinde kalıcılık da sağlanmış olur. 

 Günümüzde, toplumda hijyen uygulamalarının 
yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık 
hizmeti olarak değerlendirilmektedir.



ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR

 Yemek hazırlığına başlamadan önce
 Pişmemiş gıdalara(çiğ meyve ve sebzelere) 

temastan sonra



ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR

 Çiğ et, balık ve tavukla temas ettikten sonra

 Hayvanlara dokunduktan sonra



ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR

Yemek yapmaya başlamadan önce 

Yemek yemeden önce ve sonra



ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR

 Üst solunum yolu sekresyonları ile temastan 
sonra (Hapşırma, Öksürme v.b.)

 Tuvaletten önce ve sonra



ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR

 Kirli ve kirli olması muhtemel eşyalara 
dokunduktan sonra

 Çöp ile temastan sonra 

Hasta ziyaretinden önce ve sonra Hasta ziyaretinden önce ve sonra

 Ellerimizde gözle görülür kir olduğu zaman veya 
ellerimizi kirli hissettiğimiz zaman

 MUTLAKA ELLER YIKANMALIDIR



ELLER NASIL YIKANMALIDIR



ELLER NASIL YIKANMALIDIR



ELLER NASIL YIKANMALIDIR





BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 Cep telefonlarımızın birçok mikrop 
barındırdığını,

 Tuşlu telefonların dokunmatik telefonlara oranla 
daha çok mikrop barındırdığını,

 Telefon ekranlarının sık sık alkollü mendille  Telefon ekranlarının sık sık alkollü mendille 
silinmesi gerektiğini,

 Cep telefonlarınızın klozet kapağından daha çok 
mikroorganizma barındırdığını,

 Elektrikli el kurutma makinelerinin ellerinizi 
kuruturken ellerinize havadaki mikropları 
bulaştırdığınızı,



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 Bulaşmada temas önemli olduğu için ellerin sık 
sık yıkanması gerektiğini,

 Gidilecek bölgede yapılması zorunlu aşılar 
olduğunu,

 Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken yerin  Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken yerin 
Enfeksiyon Hastalıkları polikliniği olduğunu,

 Bulaşıcı hastalıkların başında grip, hepatit, 
kızamık ve menenjitin geldiğini...




