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ÖÖZZEETT
Sa¤l›k hizmeti veren hastanelerde hizmetin  amaca uygun olarak verilebilmesi
için havaland›rma ve klima sisteminden virüslerin ve bakterilerin ar›nd›r›lmas›
gerekmektedir. Hastanelerde hijyenden bahsetmek; enfeksiyon riskini minimu-
ma indirgemek ancak ve ancak havaland›rma ve klima sisteminin uluslararas›
standartlara göre dizayn edilmesi ve teknik iflletmenin konuya hassasiyet göster-
mesiyle mümkündür. Günümüzde konfor ve sa¤l›k konular›nda beklentilerin
artmas› ve daha iyi yaflam standartlar›na yönelik talebin oluflu birçok özellikle-
ri itibari ile s›radan konfor uygulamalar›ndan farkl› olan “Hastane klimas›” uy-
gulamalar›n› daha da özel hale getirmektedir. Hastaneler insanlar›n hastal›klar›-
na çare arad›klar› yerlerdir ve bu aç›dan bak›ld›¤›nda hastane iklimlendirme sis-
teminden beklentiler de konfor talebinin d›fl›nda birçok özellik gerektirmektedir.
Hastanelerde baz› yerler kullan›m amac›na göre farkl› özelliklerde dizayn edil-
melidir. Birinci derece temiz olmas› gereken odalardaki klima sistemi hijyenik
de¤ilse o bölgede kullan›lan cihazlar›n hijyenik olmas› ya da yap›lan sa¤l›k hiz-
metinin enfeksiyondan uzak olmas› mümkün de¤ildir. Temiz olarak dizayn edil-
sin veya edilmesin mekanlar aras›nda hava ak›fl› çok büyük önem arz etmekte-
dir. Klima prosesi ço¤unlukla hastay› ve hastane ekibini enfekte olma riskinden
korurken baz› durumlarda enfekte olmufl hastalar›n sa¤l›k ekibine ve di¤er in-
sanlara enfeksiyon bulaflt›rmamak için gerekli donan›mlarla yap›lmas› gerek-
mektedir.

Hastanelere tedavi amaçl› gelen insanlar›n enfekte olmamas› için havaland›rma
sisteminin ve sistemde kullan›lan filtrasyonun yüksek verimli olmas›, uluslara-
ras› standartlara uygun olarak dizayn edilmesi gerekmektedir.

GG‹‹RR‹‹fifi

HHiijjyyeenn nneeddiirr??
Sa¤l›¤a zarar verecek ortamlardan korunmak için yap›lacak uygula-
malar ve al›nan temizlik önlemlerinin tümü hhiijjyyeenn olarak tan›mlan›r.

Havaland›rma: Kapal› bir hacimdeki havan›n de¤ifltirilmesi ifllemidir.

HHaavvaallaanndd››rrmmaann››nn AAmmaacc››
1. Ortam havas›n›n oksijen miktar›n›n azalmas›n› önlemek.
2. Ortam havas›ndaki karbondioksit gaz›, vücut kokular›, sigara du-

HHaassttaanneelleerrddee HHiijjyyeenniikk
HHaavvaallaanndd››rrmmaa SSiisstteemmlleerrii vvee
TTeekknniikk ‹‹flfllleettmmeenniinn ÖÖnneemmii

AAbbssttrraacctt:: 

It is necessary to remove viruses
and bacteriums from air conditio-
ning in the hospitals which is provi-
ding health service. Air conditio-
ning system must be designed ac-
cording to international standards
and the business enterprise must
show the sensibility to provide a
hygienic environment and minimize
the risk of infection. the applications
of the hospital air conditioning sys-
tem is a very important field with
the higher expectations on comfort
and the health and the demand for
better living conditions. It is clear
that the hospitals are the places
where the people seeks healthy en-
vironment. This means that the air
conditioning systems hospitals must
have some specifications beyond
providing comfort. Some rooms in
the hospital must have very specific
conditions compatible with intented
use. It is very important to have
hygienic air conditioning in some
rooms. Air flow between different
rooms is also critical. That means
that filtration used in the air condi-
tioning system of the hospital must
have high efficiency and the hard-
ware used in the system must com-
patible with the international stan-
dards.
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man› ve nem miktar›n›n art›fl›n› önlemek.
3. Makinelerin, insanlar›n ve ayd›nlatmalar›n üret-

mifl olduklar› ›s› kazanc›n› d›flar› atmak.
4. Zehirli gazlar ve tozu ortamdan uzaklaflt›rmak.
5. Bakteri ve zararl› mikroorganizma say›lar›n› mini-

muma indirmek

HHAASSTTAANNEELLEERR;; hastalar ve sa¤l›kl› insanlar ile gü-
nün çal›flma saatleri içinde insan sirkülasyonunun en
fazla oldu¤u, kendine özgü özellikleri ve sorunlar›
olan birim alan bafl›na hareketli insan yükünün en
fazla oldu¤u yap›lard›r.

HHaassttaanneelleerrddee kklliimmaa ssiisstteemmlleerrii d›fl hava panjurundan
bafllay›p, kanallar, klima santralleri, hava da¤›t›m ve
toplama menfezlerini içeren komple bir ünitedir.

Sistem elemanlar›n›n sseeççiillmmeessiinnddee,, mmoonnttaajj››nnddaa vvee
iiflfllleettiillmmeessiinnddee afla¤›daki hususlara dikkat edilmesi
gerekir:

Hastanelerde odalar›n kullan›m amac›na göre mini-
mum taze hava ihtiyac› belirlenmifltir. Buna göre ooddaa
aallaann››nn››nn mmeettrree kkaarreessii iiççiinn 1100 iillaa 3300 mm33//hh aarraass››nnddaa ddee--
¤¤iiflfleenn bbiirr hhaavvaa iihhttiiyyaacc›› ggöörrüüllmmüüflflttüürr..

Dönüfl havas›n›n kullan›m› için birtak›m uygulama-
lar yap›lmal›d›r. Bu da  odadan emilen hava de¤iflik
filtrelerden geçirilerek oda içerisindeki partiküller ve
mikroorganizmalar filtre edilerek tekrar odaya temiz
hava olarak gönderilmelidir. Asl›nda bu ifllem yüzde
yüz taze hava ile gerçeklefltirilmelidir, ama enerji
maliyetleri göz önüne al›nd›¤›nda kar›fl›m haval› kli-
ma santralleri ile uygulama yap›lmas› tek flartla do¤-
rudur, resirküle havan›n yüksek verimli filtrelerden
geçirilmesidir.  

Odalar aras›ndaki bas›nç fark› dengesi ise yine afla-
¤›da aç›kland›¤› gibi statik bas›nç, çok steril odadan
az steril odaya do¤ru gidildikçe azalacak yönde ol-
mal›d›r. Filtre edilmemifl havan›n odaya girifli engel-
lenmelidir. BBaass››nnçç ffaarrkkllaarr›› %% 1122 iillee 1155 aarraass››nnddaa ooll--
mmaall››dd››rr.. Çok s›k aç›l›p kapanan kap›lar›n bulundu¤u
yerlerde ise hava kilidi dedi¤imiz çift kap› sistemi
uygulanmal›d›r.

Havaland›rma sistemlerinin dizayn› için önemli bir
konu ise, yer seviyesinde yüksek yo¤unluktaki toz
ve mikroorganizmalar› emmemek için ttaazzee hhaavvaa
ppaannjjuurrllaarr››,, yyeerr sseevviiyyeessiinnddeenn eenn aazz 33 mm yukar›da ol-
mal›d›r. Teras veya çat› üstlerinden emilen taze hava
panjurunun yüksekli¤i ise en az 1 metre olmal›d›r.

Egzost hava panjurlar› ise tercihen çat› üzerinde bu-
lunmal› ve etkin rüzgar yönü dikkate al›narak etrafa
zarar vermeyecek, taze hava panjurundan uzak bir
yerde bulunmal›d›r. Yani odalardan aspire edilen
kirli hava at›fl pancuru ile klima santrallerinin taze
hava emifl panjuru birbirlerinden uzak olmal›d›r. Bu-
rada rüzgar›n yönü çok önemlidir, kirli hava mahal-
le gönderilen havaya kar›flmamal›d›r.

Hava kanallar› paslanmaz, galvaniz veya benzeri
saçlardan mümkün oldu¤u kadar k›sa ve yüzeyleri
düzgün olacak flekilde imal edilmifl olmal›d›r. Klima
sisteminde menfez, anemostat, filtre kutu ba¤lant›la-
r›nda kullan›lacak fleks›b›l boru 1,5 - 2 metreyi geç-
memelidir. E¤er mümkünse flexibil kanal›n boyu 50
cm’yi geçmemelidir. Çünkü ne kadar k›sa olursa ka-
nal içerisinde oluflacak partikül miktar› o kadar az
olacakt›r.

Klima santrali içinde nemli ortam kayna¤› olan so-
¤utma serpantini, damla tutucu ve yo¤uflma tavas›n-
daki yyoo¤¤uuflflmmaa ssuuyyuu ttaavvaaddaa bbiirriikkmmeeddeenn hheemmeenn ttaahhllii--
yyee eeddiillmmeelliiddiirr.. SSaannttrraall iiççeerriissiinnddeenn ggeeççeenn hhaavvaann››nn hh››--
zz›› ddüüflflüükk ttuuttuullaarraakk ddaammllaacc››kkllaarr hhaavvaa aakk››mm››nnaa kkaapp››ll--
mmaaddaann,, sseerrppaannttiinn kkaannaattllaarr›› vveeyyaa ddaammllaa ttuuttuuccuullaarrddaann
ttaavvaayyaa ssüüzzüüllmmeessii ssaa¤¤llaannmmaall››dd››rr.. SSeerrppaannttiinn üüzzeerriinnddee--
kkii hhaavvaann››nn hh››zz›› 22..55 mm//ssnn oollmmaall››dd››rr..

Ayr›ca serpantin kanat hatveleri genifl ve cihaz yü-
zeyleri pürüzsüz olmal›d›r.

Klima santrali içerisindeki önemli bir konuda nem-
lendirme konusudur. SSuulluu nneemmlleennddiirrmmee kkeessiinnlliikkllee
yyaapp››llmmaammaall››dd››rr.. ÇÇüünnkküü nneemmlleennddiirrmmee ff››sskkiiyyeelleerrii bbaakk--
tteerriilleerriinn üürreemmeessii vvee ççoo¤¤aallmmaass›› iiççiinn iiddeeaall bbiirr oorrttaamm--
dd››rr..  BBuunnllaarr››nn yyeerriinnee  ddooyymmuuflfl bbuuhhaarr ss››ccaakkll››¤¤››nn››nn ççookk
aazz üüzzeerriinnddee kk››zzgg››nn bbuuhhaarr kkuullllaann››llmmaass›› önerilmekte-
dir.
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Kanallarda mümkün oldu¤unca  düzgün yüzey olma-
s›na dikkat edilmelidir. Kesinlikle girintili ç›k›nt›l›
yüzeyler olmamal›d›r. Çünkü girintili ç›k›nt›l› ve pü-
rüzlü yüzeyler bakterilerin bar›nd›¤› yerlerdir.

Temiz oda içindeki menfezler HEPA filtre kutular›
kolayca temizlenebilir olmal›d›r. Dönüfl menfezleri
üzerinde özellikle ameliyathanelerde görülen elyaf
havlar›n› tutmak için paslanmaz tel filtre bulunmal›-
d›r ve bunlar kolayca ç›kart›l›p temizlenebilmelidir.

Ameliyathanelerde kullan›lan havan›n en az  % 50’si
taze hava olmal›d›r. Kullan›lan anestezik gazlar›n
tahliyesi için özel sistem kullan›lmal›d›r. Klima san-
tralinin taze hava emifl k›sm›nda elektrik kumandal›
damper konmal›d›r. Elektrik kesildi¤inde ya da sis-
temde ar›za olufltu¤unda damperler otomatik olarak
kanal› kapatmal› ve  d›flar›dan hava giriflini engelle-
melidir. 1. derece sstteerriill ooddaallaarraa hhiizzmmeett vveerreenn kklliimmaa
ssaannttrraalllleerriinnddee vvee eeggzzoozz ffaann››nnddaa eelleekkttrriikk kkeessiillmmeelleerrii--
nnee kkaarrflfl›› vvee hheerrhhaannggii bbiirr aarr››zzaa oolluuflflmmaass›› dduurruummuunnddaa
yyaa ddaa aarr››zzaayyaa ggeeççttii¤¤iinnddee oottoommaattiikk oollaarraakk iikkiissii ddee ddeevv--
rreeddeenn çç››kkmmaall››dd››rr.. Çünkü odalardaki pozitif ya da ne-
gatif olma durumlar›n›n korunmas› gerekmektedir.

HHaassttaannee oorrttaamm››nnddaakkii mmiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr››nn üürreeddii¤¤ii
vveeyyaa ggeellddii¤¤ii  üüçç öönneemmllii kkaayynnaakk vvaarrdd››rr..

1. D›fl hava ile gelenler,
2. ‹nsanlar taraf›ndan yay›lanlar,
3. Klima teçhizat› içinde üreyenler olarak grupland›-

r›l›rlar.

DD››flfl hhaavvaann››nn mmeettrreekküüppüünnddee ggeenneelllliikkllee ttoopprraakkttaa üürree--
mmiiflfl 110000 iillee 330000 aaddeett  ccaannll›› bbaakktteerrii vvee mmaannttaarraa rraassttllaa--
nn››rr.. Bunlar›n büyük bir k›sm› zarars›z olmas›na ra¤-
men aralar›nda çok fazla tehlike saçan zararl› bakte-
riler de vard›r. Bunlar›n bafl›nda lejyonella bakterisi
gelmektedir. Klima santrallerinin içerisinde nemlen-
dirici ve damla tutucularda üreyen bakteriler, yara-
lar›n enfekte olmas›na neden olan  mikroorganizma-
lar›n ço¤almas› için  uygun ortam olufltururlar.

Yukar›daki üç kaynaktan gelen 1 mikron çap›ndaki
bakteriler, ortam havas›nda 2-20 mikron çap›ndaki
toz veya su tanecikleri üzerine as›lm›fl vaziyette uçu-

flurlar. Klima santrallerinin görevi bu zararl› bakteri-
lerin kendi elemanlar› üzerinde üremesine engel ol-
mak ve havada bulunanlar› filtre sistemi ile tutmak-
t›r. 

AAmmeelliiyyaatthhaanneelleerr iiççiinn mmuuttllaakkaa oollmmaass›› ggeerreekkeennlleerrddeenn
bbiirrii yyüükksseekk hhaavvaa kkaalliitteessii oollmmaall››dd››rr.. 

fiartlar›n sa¤lanabilmesi için hijyenik klima siste-
minden temel beklentiler flunlar olmal›d›r.

- Anestezik gazlardan oluflan kimyasal kirlenmelerin
minimize edilmesi,

- D›flar›dan taze hava yolu ile tafl›nan bakteriyolojik
kirlenmelerin yüksek seviyede filtre edilmesi,

- Yan hacimlerden gelen bakteriyolojik kirlenmele-
rin elimine edilmesi,

- Hastadan ve ameliyat ekibinden oluflan kirlenmele-
rin giderilmesi,

- S›cakl›k ve nem de¤erlerinin mükemmel olarak
kontrol edilmesi,

- Yukar›da belirtilen ifllevlerin tamam› yerine getiri-
lirken enerji ekonomisi sa¤lanmas›,

Çal›flma zamanlar›n›n d›fl›nda ise sistem hiçbir za-
man kapat›lmamal›, ancak besleme havas› ile egzoz
havas› debilerinin ayn› oranda azalt›larak enerji eko-
nomisi moduna al›nabilmelidir.

Araflt›rma ve uygulamalar göstermifltir ki ameliyat-
hanelerde besleme havas›n›n tavandan verilmesi, e¤-
zoz sisteminin ise yan duvarlardan/köflelerden tavan
ve zemin kotuna yak›n noktalardan karfl›l›kl› olarak
emifl yap›lmas› partikül konsantrasyonu aç›s›ndan en
iyi sonuçlar› vermektedir.

HHaassttaanneeddee hhiijjyyeenniinn ssaa¤¤llaannmmaass›› özellikle mimari
planlama ile steril olmas› gerekli bölümlerin di¤er
bölümlerle olan iliflkisi belirlenerek bu bölümler ara-
s›ndaki izolasyonun sa¤lanmas›yla bafllar.

Hastanelerde tedavi hizmetleri yap›l›rken dikkat
edilmesi gereken en önemli konu Hijyendir. Hasta-
nelerde hijyen sürekli  sa¤lanmal›d›r. Bunun olufla-
bilmesi, t›p ve tteekknniikk ppeerrssoonneelliinn yüksek seviyede
e¤itim organizasyonu ve görev sorumlulu¤uyla  sa¤-
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lanabilir. Hastanelerde hijyenden bahsedebilmek
için hhaassttaannee tteessiissaatt››nn››nn pprroojjeelleennddiirriillmmeessii,, tesis edil-
mesi iiflfllleettiillmmeessii vvee bbaakk››mm›› büyük bir titizlikle yap›l-
mal›d›r.

Hastane iklimlendirmesi ile  di¤er yap›lardaki iklim-
lendirme aras›nda birçok farkl›l›klar› vard›r. Bunlar
genel olarak;
1. Havan›n içindeki mikroorganizmalar›, virüsleri,

zararl› kimyevi ve radyoaktif maddeleri filtre ede-
rek havaland›rma ile hava içerisindeki miktarlar›-
n›n azalt›lmas›n›n sa¤lanmas›,

2. De¤iflik özellikteki bölümler için farkl› s›cakl›k ve
nem miktar›n›n sa¤lanmas›

3. Özellikli odalardaki hava bas›nc›n›n belirli seviye-
lerde kalmas›n›n sa¤lanmas›d›r.

HHaassttaanneelleerrddee TTeemmiizz OOddaa
TTeemmiizz ooddaa kklliimmaa ssiisstteemmiinnddee,, ortamdaki ss››ccaakkll››kk,,
nneemm,, hhaavvaa kkaalliitteessii,, ooddaa bbaass››nncc››,, oda içindeki hhaavvaa hh››--
zz›› vvee hh››zz››nn yyöönnüü çok  büyük önem arzetmektedir.

Temiz odalar›n uygulama alanlar›ndan olan hastane-
lerde ortamdaki taneciklerin bir k›sm›n›n canl› olma-
s› ve canl›lar›n bir k›sm›n›n da enfeksiyona neden
olabilecek mikroorganizmalardan oluflmas› dolay›-
s›yla tanecik kontrolü gerekir.

Temiz odalarda kontrol alt›nda tutulmak istenen oda
statik bas›nc›, çevresindeki odalara göre daha yüksek
veya daha düflük bas›nçta olabilir. Örne¤in bir aammee--
lliiyyaatthhaanneeddee,, oda bas›nc› çevresine göre pozitif de-
¤erde tutularak kontrolsüz havan›n içeri girmesi en-
gellenir. Bunun tersi de mümkündür. Örne¤in ttüübbeerr--
kküülloozzlluu hhaassttaallaarr››nn bulundu¤u bir odadaki bas›nç,
çevresine göre daha düflük bas›nçta tutularak, oda-
dan d›flar›ya mikrop gibi sak›ncal› bir madde kaçma-
s› önlenmelidir.

TTeemmiizz ooddaallaarr››nn ss››nn››ffllaanndd››rr››llmmaass››nnddaa aannaa kkrriitteerr,, ortam
havas›nda bulunacak ttaanneecciikk ççaapp›› vvee kkoonnssaannttrraassyyoo--
nnuudduurr.. Temiz odalarla ilgili çeflitli ülkeler taraf›ndan
ç›kar›lan standartlar bulunmaktad›r. Ancak hepsinin
temeli 1963 y›l›nda ABD’de ç›kar›lan “US Federal
Standart 209”dur. Daha sonra bu Standart gelifltirile-

rek 1988 y›l›nda 209 D ve 1992 y›l›nda SI birim sis-
teminde 209E ç›kar›lm›flt›r.

GGeenneell oollaarraakk tteemmiizz ooddaallaarrddaa hhaavvaa ddaa¤¤››ll››mm›› 
aa)) LLaammiinneerr aakk››flfl;; pahal› ama ideal olarak kabul edilir
bb)) TTüürrbbüüllaannssll›› aakk››flfl;; ucuz bir çözümdür.

Laminer ak›flta ak›fl çizgileri birbirine paraleldir ve
h›z yaklafl›k olarak her yerde ayn›d›r. Paralel ak›fl
çizgileri önüne bir engel ç›kt›¤› zaman, ona çarparak
engel etraf›nda dönüp tekrar paralel hale gelirler.
Türbülansl› ak›fl, isminden de anlafl›labilece¤i gibi
düzensiz bir ak›flt›r, ak›m çizgileri rasgele da¤›lm›fl-
t›r.

Yap›lan bir deneyde, ayn› kirlilik oran›ndaki laminer
ve türbülansl› ak›fl önüne konan mikroorganizma
üretme kaplar›nda, laminer ak›flta kaba yap›flan mik-
roorganizmalar ile ss››ff››rr kkiirrlliilliikk (kontaminasyon) öl-
çülürken, ttüürrbbüüllaannssll›› aakk››flflttaa %%6644 vvee 220000 oorraann››nnddaa ööll--
ççüüllmmüüflflttüürr..

Bundan dolay›d›r ki, ameliyathanelerde hiç olmazsa
ameliyat masalar›n›n üzerinde muhakkak bir laminer
ak›fl hava da¤›l›ml› olmas› gerekmektedir. 

Hava de¤iflim say›s› artt›kça oda içinde ölü bölgelerin
bulunma ihtimali azald›¤› gibi, havan›n saatte filtre-
lerden geçme say›s› da artt›¤›ndan, daha k›sa sürede
daha temiz bir ortam elde etmek mümkündür.

AAmmeelliiyyaatthhaannee ooddaallaarr››nnddaa llaammiinneerr aakk››mmll›› kklliimmaa ssiissttee--
mmiinniinn aavvaannttaajjllaarr››
Türkiye genelinde hastanelerin ameliyathane ve yo-
¤un bak›mlar›nda temiz ve steril hava ortam›n›n
oluflturulamamas›ndan dolay› hastalar›n maruz kal-
d›klar› tehlikelerin boyutlar›, gerek t›p doktorlar› ge-
rekse HVAC mühendisleri taraf›ndan yeteri kadar
de¤erlendirilememektedir. Çünkü ülkemizde uzman
olmayan her mühendisin ve mimar›n hastane projesi
yapmamas› gerekmektedir.

Bundan dolay› ülkemizde 5-6 hastanenin d›fl›nda
modern anlay›fla uygun ameliyathane odas› ve steril
klima sistemi olmad›¤› gibi, mevcut sistemlerin mo-
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dernizasyonu yoluna gidilmesi için gerekli bilgi biri-
kimi de genelde yayg›n de¤ildir. Ameliyathane kli-
ma sisteminin en can al›c› özelli¤i, hastaya as›l mik-
robu yayan ameliyat ekibinin solunum yoluyla ç›kar-
d›klar› bu partiküllerinhastay› etkilemeden sistem
vas›tas›yla d›flar› at›labilmesidir.

Ameliyathane odas›nda kiflinin yapt›¤› ise, iflin sek-
line ve ifl k›yafetine ba¤l› olarak kiflilerin yayd›klar›
partikül say›s› büyük inifl-ç›k›fllar gösterebilir. Yay›-
lan bu partiküller içinde as›l tehlikeli olan k›sm› mik-
roorganizma ve mikroplard›r.

Hastane ortam›na ayaktan veya yatarak tedavi amaç-
l› gelen hastalar› ve hatta hastane personelini bekle-
yen baz› tehlikeler söz konusudur ve hastanelerde bu
tehlikeleri bertaraf edebilmek için genellikle ›s›l
konfor flartlar›n›n yerine getirilmifl olmas› yeterli ol-
mamaktad›r. Bu risklerin sonuçlar›n›n neler olabile-
ce¤ini belirlemek ad›na rakamsal baz› veriler vermek
gerekirse; Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) verilerine
göre tan› ve tedavi amaçl› olarak hastanelere yatan
her 100 hastadan 3 – 10’unda hastanenin donan›m›
ve iflletme flartlar›na ba¤l› olarak ve hastan›n yatt›¤›
servise göre farkl›l›k arz etmek ile beraber hastaneye
ba¤l› enfeksiyon geliflmektedir. WHO’na göre bu
oran az geliflmifl, geliflmekte olan ve geliflmifl ülkeler
de¤erlendirildi¤inde az geliflmifl ülkelerde daha da
yükselmektedir. Avrupa’da 1992 y›l›nda 10 farkl› ül-
kede ve yo¤un bak›mda yatan toplam 10.000 hasta
üzerinde  yap›lm›fl bir araflt›rmada tüm yo¤un bak›m
hastalar›n›n, yo¤un bak›ma yatmadan önce %21’in-
de, yo¤un bak›m s›ras›nda ise %45’inde enfeksiyon
oldu¤u tesbit edilmifltir. Avrupa ve A.B.D. al›nan
tedbirler ile bu oranlar› bugün için çok daha afla¤›la-
ra çekmifl durumdad›rlar. Ancak buna ra¤men
A.B.D.’de yerleflik Center Of Diseases Control
(CDC) adl› araflt›rma merkezinin bir araflt›rmas›
Amerika’da her y›l yaklafl›k 103.000, Kanada’da ise
12.000 kiflinin hastanede kap›lan enfeksiyonlar ile
öldü¤ünü gösteriyor. Bir baflka araflt›rma ise
A.B.D.’de hastaneye yatan hastalar›n %5’i, Fran-
sa’da ise %8’inin enfeksiyona yakaland›¤›n› iflaret
ediyor. Görünen o ki bu sorun sadece az geliflmifl, ya
da geliflmekte olan ülkeler için de¤il, ayn› zamanda
geliflmifl ülkeler için de önemli bir yer tutmaktad›r. 

Ülkemizde ise baz› istatistiksel veriler hastane en-
feksiyonlar›n›n görülme oran›n›n normal servislerde
%5, yo¤un bak›m servislerinde ise %10-20 mertebe-
lerinde oldu¤unu ve tüm önlemlere ra¤men bu oran-
lar›n %4 rakamlar›n›n alt›na düflürülemedi¤ini gös-
termek ile beraber, bu verilerin ne kadar do¤rular›
yans›tt›¤› konusunda ciddi kayg›lar›m›z vard›r. fiöy-
le ki, halen birçok hastanede ancak sadece kamuoyu-
na yans›yan çok flüpheli ölümler araflt›r›labilmekte
veya istatistiksel veri olabilmektedir. Ne yaz›k ki,
birçok hastanede enfeksiyonlar›n önüne geçebilmek
için ço¤unlukla antibiyotikler çare olarak de¤erlen-
dirilmekte ancak bu yöntemin hem pahal› hem de an-
tibiyoti¤e ba¤›fl›kl›¤› olan enfeksiyon vakalar›nda
baflar›s›z oldu¤u ve hastane ekibinin bu durumdaki
çaresizli¤i bilinen gerçeklerdir. Al›nabilecek olas›
tüm tedbirlere ra¤men hastanelerde enfeksiyonlar›n
tamamen önüne geçilebilmesi mümkün de¤ildir. An-
cak afla¤›da bafll›klar alt›nda verilen al›nabilecek
tedbirler ile optimum seviyelere indirilebilece¤ini
düflünmekteyiz.

EEnnffeekkssiiyyoonnddaann kkoorruunnmmaakk iiççiinn aall››nnaabbiilleecceekk tteeddbbiirrlleerr
• Hastanenin tasar›m aflamas›nda, konusunda profes-

yonel bir hijyenistin ve di¤er profesyonellerin has-
tanenin tasar›m›n›n farkl› bölümlerin ihtiyaçlar›n›
göz önüne alarak uluslararas› standartlara göre ta-
sarlanmas›n› ve uygulanmas›n› temin etmek, dola-
y›s› ile mahallerin ilgili norm ve standartlara göre
temiz olarak tutulabilmesinin sa¤lanmas›,

• Hastane iflletmesini yapan teknik ekibin iflletme es-
nas›ndaki titizli¤i,

• Merkezi sterilizasyon ünitesinin tesisi ve sa¤l›kl›
olarak iflletilmesi sa¤lanmal›d›r. Bilindi¤i üzere bu
amaç ile buhar, kuru ›s›, düflük ›s› (etilen oksit, for-
maldehit, plazma) kullan›lmaktad›r.

• Ayr›ca dezenfeksiyon (termal, likit, kimyasal) ifl-
lemler yap›lmal›d›r.

• Mümkün oldu¤unca t›bbi ekipman olarak steril
edilmifl tek kullan›ml›k malzemeler tercih edilme-
lidir.

TTeemmiizz ooddaallaarrddaa kkuullllaann››llaann yyaapp›› mmaallzzeemmeelleerrii örne¤in
duvar kaplamalar›, asma tavan, yer döflemesi olarak
tozutmayan, derzi olmayan, afl›nmayan, korozyona
dayan›kl› malzemelerden seçilmeye çal›fl›l›yorsa;
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klima sisteminde kullan›lan bütün malzemelere de
özen gösterilmelidir. Kanallar muhakkak s›zd›rmaz-
l›k testi yap›larak monte edilmeli, montaj esnas›nda
kirlenmemeleri için özel itina gösterilmelidir.

Görüldü¤ü gibi temiz odalar›n ve bunlar›n klima sis-
temlerinin tasar›m› ve yap›m› çok özen ve tecrübe is-
ter. Temiz oda klimas›n›n bu iflin önemini kavrayan
iflçi ve mühendisler kullan›larak yap›lmas› gerek-
mektedir. Hata yap›lmas› halinde  bir ameliyathane-
de  birçok insan›n hayat›na mal olabilmektedir.

Genel olarak ameliyathane odalar›nda kullan›lacak
yap› malzemelerinin toz ve mikrop tutmayacak, toz
ç›karmayacak yüzeylere sahip olmalar› ve dezenfek-
siyon ifllemi s›ras›nda kimyasal tahribata u¤ramama-
lar› gerekir.

Yer döflemesi olarak aannttiissttaattiikk,, aannttiibbaakktteerriiyyeell afl›n-
maya karfl› yüksek mukavemete sahip kkoonnddüükkttiiff
PVC veya epoksi kaplama esasl› malzeme tercih
edilmelidir. Gerekmesi halinde ayr›ca topraklama
da istenebilir.

Duvar malzemesi olarak toz ç›karmas› ve derz yerle-
rinde bakteri üretmesinden dolay› sseerraammiikk tteerrcciihh
eeddiillmmeemmeelliiddiirr..

Ameliyathane kap›lar› sürmeli, ayak ve diz darbesi
ile aç›labilen ancak manuel olarak da çal›flabilecek
yap›da olmal›d›r. Kap›lar ameliyathane iç malzeme-
si ile ayn› malzemeden olmal›d›r. Kap›lar 2 saat yan-
g›na dayan›kl› olmal›d›r. Kap›lar›n üzerinde gözetle-
me cam› konulabilir.

HHAASSTTAANNEELLEERRDDEE KKAARRAANNTT‹‹NNAA OODDAASSII TTEESS‹‹SSAATTII
‹zolasyon odalar› ““bbuullaaflfl››cc››”” veya ““kkoorruuyyuuccuu”” olarak
s›n›fland›r›labilir. 

BBuullaaflfl››cc››:: karantina odas›
KKoorruuyyuuccuu:: steril odad›r. 

KKaarraannttiinnaa ooddaallaarr››;; Bulafl›c› hastal›k tafl›yan hastala-
r›n tedavi süresince kalmalar› için kullan›l›r. Oda d›-
fl›na vviirrüüss vvee bbaakktteerrii yay›lmas›n› engellemek için nnee--
ggaattiiff bbaass››nnçç uygulan›r. 

Karantina odalar› için afla¤›daki flartlar geçerlidir:
Her 30 akut tedavi yata¤› için en az bir karantina
odas› olmal›d›r. Her karantina odas›nda sadece 1
hasta yata¤› olmal›d›r. OOddaayyaa ggiirriiflfl hhaassttaallaarraa aaiitt bböö--
llüümmlleerrddeenn aayyrr›› bbiirr aallaannddaann oollmmaall››;; ellerin y›kanmas›,
giyinme, temiz ve kirli malzemelerin depolanmas›na
müsaade edecek flekilde dizayn edilmelidir. Girifl bö-
lümü kapal› bir antre fleklinde olmal›d›r. Karantina
odalar› minimum 12 m2, antre minimum 2 m2 olma-
l›d›r.

Steril odalar; enfeksiyonlara karfl› ba¤›fl›kl›¤› az olan
hastalar ((kkeemmiikk iillii¤¤ii ttrraannssffeerrii,, oorrggaann nnaakkllii,, yyaann››kk vvee
kkaann kkaannsseerrii hhaassttaallaarr››)) için kullan›l›r. Bakteri ve virüs
giriflini engellemek için pozitif bas›nç kullan›l›r

KKaarraannttiinnaa ooddaass›› hhaavvaa aakk››flfl››
Sa¤l›k kurulufllar› için genel havaland›rma oranla-
r›, bir saatteki hava de¤iflim miktar› ile belirtilir.
AASSHHRRAAEE vvee AAIIAA,, konfor ve koku kontrolü aç›s›n-
dan hastane odalar›nda ve karantina bölümlerinde
minimum 6 hava de¤iflimi önermektedir. Son derece
yüksek hava de¤iflim say›s› ile yürütülen baz› deney-
lerde mikrobakteriyel olmayan organizma konsan-
trasyonlar›nda belirgin bir azalma görülmüfltür. Sa¤-
l›k merkezlerinin olas› en iyi hava de¤iflimine sahip
olacak flekilde dizayn edilmelidir.

Etkin bir havaland›rma için, oda havas› emifl ve bes-
lemesi hava ak›fl› oday› süpürecek flekilde ayarlan-
mal›d›r. Böylece, oda içinde durgun bölgeler olufl-
mamas›, emifl ve besleme aras›nda k›sa devre olufl-
mas›n› da engelleyecektir.

• Emifl menfezleri zemine yak›n yerlefltirilmeli ve
emifl h›zlar› yüksek tutulmal›d›r.

• Havan›n emilebilece¤inden çok daha uza¤a “at›la-
bilece¤ini” unutmamal›d›r.

• Hastaya yönlenebilecek direkt hava ak›mlar›ndan
kaç›n›lmal›d›r.

• Hava önce sa¤l›k personelinin çal›flaca¤› alandan,
daha sonra enfeksiyon kayna¤›ndan geçecek flekil-
de emilmeli ve egzoz edilmelidir.

• Genel hava ak›fl biçimi sa¤l›k personelinin hasta ile
egzoz menfezi aras›nda kalmayaca¤› bir biçimde
dizayn edilmelidir.
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• Binadaki hava ak›fl yönleri daha temiz bölgeden
kirli bölgelere do¤ru olmal›, yani;
1. Bekleme salonlar›ndan bak›m odalar›na,
2. Koridorlardan hasta odalar›na do¤ru.

• Negatif bas›nç, besleme havas›ndan %10-15 veya
90-85 m3/h fazla hava egzoz edilerek elde edilebi-
lir.

HHaassttaanneelleerrddee ooddaa tteemmiizzlliikk ss››nn››ffllaarr›› 
Alman DIN 1946/4 normuna göre hastanelerde bu
odalar iki s›n›fa ayr›l›r:
1. s›n›f steril odalar: Yüksek ve daha yüksek seviye-

de sterilite gerektiren odalar.
• Ameliyathaneler,
• Yo¤un bak›m ünitesi, beyin ve aç›k kalp,
• Enfeksiyona hassas ve lösemi hastalar›n›n teda-

vi odalar›,
• A¤›r yan›k tedavi odalar›,
• Steril malzemelerin depoland›¤› yerler,
• Ameliyathanelere bitiflik yerler,
• Ameliyathane koridorlar›, bitiflik odalar ve ay›l-

ma odalar›.

2. s›n›f steril odalar: Normal seviyede sterilite gerek-
tiren odalar.
• Hasta yatak odalar› ve do¤umhaneler,
• Endoskopi bölümü,
• Röntgen tahsis odalar›,
• Pansuman odalar›,
• Muayene ve acil tedavi odalar›,
• Sterilizasyon bölümü,
• Laboratuarlar vb.           

Yukar›daki odalar›n oluflturulmas› hastanenin proje-
sinin tasar›m›ndan bafllar, odalar›n yap›m›nda kulla-
n›lan malzemeler ve havaland›rma sistemlerine ka-
dar önemli bir süreç oluflturur.

TTeemmiizz hhaavvaa yetkili otoriteler taraf›ndan belirlenen
zararl› derifliklik seviyelerinin üstünde bilinen hiçbir
kirletici madde içermeyen ve bu havay› soluyan in-
sanlar›n % 80 veya daha üzerindeki oran›n, havan›n
kalitesiyle ilgili herhangi bir tatminsizlik hissetmedi-
¤i hava olarak tarif edilebilir. 

Konutlar, iflyerleri, okullar v.s. gibi endüstriyel ol-
mayan ortamlardaki iç hacimlerde de son y›llarda gi-
derek artan ölçüde iç havan›n temizli¤i  ile ilgili en-
difleler geliflmektedir. ‹nsanlar›n zamanlar›n›n % 90
gibi bir k›sm›n› iç hacimlerde geçirdikleri  ve iç ha-
cimlerdeki insan yo¤unlu¤unun daha fazla olaca¤›
ve bundan kaynaklanan problemler olaca¤› rahatça
tahmin edilebilir. Yine son y›llarda yap›lan çal›flma-
larda hasta bina sendromu (HBS) gibi kavramlar or-
taya ç›km›fl ve iç hacimlerdeki kirlilikten kaynakla-
nan hastal›klar teflhis edilmifltir.

Konu ile ilgili çal›flmalar buna paralel olarak artm›fl,
bilimsel makaleler yay›mlanm›flt›r, bilimsel toplant›lar
yap›lm›fl ve yapt›r›m gücü olan yeni standartlar ortaya
ç›km›flt›r. Bu standartlardan  ASHRAE 62-89 numara-
l› olan› en geliflmifl biçimde konuyu ele almaktad›r.

ASHRAE kifli bafl›na düflen d›fl hava ihtiyac›n› 10 fe-
etküp/dakikadan, 5 feetküp/dakikaya düflürmüfltür
(enerji tasarrufu nedeniyle). ‹ç hava kalitesini bozan
nedenlerden biriside hava filtreleri, serpantinleri, yo-
¤uflma tavalar› ve nemlendiriciler mikrobik üreme
için ideal kaynaklar olagelmifltir. ‹yi takip edilmeyen
ve zaman›nda de¤ifltirilmeyen, y›pranm›fl hava filtre-
leri üzerinde üreyen mikroorganizmalar ve onlar›n
yan ürünleri de hava ile birlikte yaflama ve kullanma
mahallerine tafl›nabilir. Kötü ve yetersiz hava filtras-
yonu, ›s›tma-so¤utma serpantinlerinin yüzeylerinde
toz birikmesine neden olur. Tozun kanatç›klar üze-
rinde kümelenmesi, ›s› transferinin verimini düflürür
ve enerji maliyetlerinde art›fl meydana getirir. Ser-
pantindeki direnç art›fl› hava ak›m›n› düflürebilir, bu
da s›cakl›k kontrolü üzerinde etkili olur.

FF‹‹LLTTRRAASSYYOONN
Klima santrallerinde ve havaland›rma sistemlerinde
atmosferik havadaki partikülleri, toz ve benzeri is-
tenmeyen cisimleri tutmak, havaland›rma cihazlar›
girifllerinde gerekli ayr›mlar› yapmak, besleme hava-
lar›ndaki virüs ve bakterileri azaltmak amac›yla uy-
gun filtrelerin  kullan›lmas›d›r.

HHaavvaa ffiillttrreelleerrii::
Havada bulunan küçük parçac›k ve gaz biçimindeki
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kirleri ayr›flt›ran hava haz›rlama cihazlar› ve kompe-
nantlar›d›r. 

11.. SS››nn››ff tteemmiizz ooddaallaarrddaa kkuullllaann››llaann ffiillttrreelleerr     
Class 1 (1.s›n›f) odalarda yüksek ve daha yüksek se-
viyede steriliteyi temin etmek için ise üç kademeli
filtrasyon yap›lmal›d›r. 

• Birinci kademe filtreler (ön filtreler) EU4 s›n›f› ve
veya daha iyisi. 

Birinci kademe filtreler emifl taraf›ndan ve taze hava
giriflinin hemen bafllang›c›na  (klima santralini temiz
tutmak amac›yla) yerlefltirilmelidir. 

• ‹kinci kademe filtreler (Hassas filtreler) EU7 s›n›f›
veya daha iyisi. 

‹kinci kademe filtreler, kanallar›n bafllang›c›ndan
hemen önce basma taraf›na kanal sistemini temiz tut-
mak amac›yla yerlefltirilmelidir. 

• Üçüncü kademe filtreler (mutlak veya HEPA filtre-
ler) Class S veya Class R filtreler. EU13-EU14

Üçüncü kademe filtre, basma taraf›nda hizmet edile-
cek odaya veya zona mümkün oldu¤unca yak›n,
ameliyathanelerde bir terminal içine yerlefltirilmeli-
dir.

22.. ss››nn››ff ((CCllaassss 22)) ooddaallaarrddaa kkuullllaann››llaann ffiillttrreelleerr      
2. s›n›f odalarda, havada  normal seviyedeki sterilite-
yi sa¤lamak için iki kademeli filtrasyon yap›lmal›d›r.

Havaland›rma sistemine uygun seçilmeyen ve yük-
sek direnç yaratan hava filtresi, hava ak›fl›n› engelle-
yerek hava hareketlerini ve havaland›rma de¤iflken-
lerini etkiler. Ve son olarak, hava filtreleri katalogda
belirtilen son dirence ulaflt›¤›nda, de¤ifltirilemezse
hava ak›fl› gene engellenebilir ve buda hava hareket-
lerini ve havaland›rma de¤iflkenlerini etkiler 

Ço¤u insan zaman›n %60 ile 90’›n› kapal› bir me-
kanda geçirmektedir. Bu oran incelendi¤inde iç me-
kanlardaki havan›n insan yaflam›ndaki etkileri ve
olumsuzluklar› ciddi bir flekilde incelenmelidir.

Yine yap›lan bir araflt›rmaya göre kirli bir oda hava-

s›, tüm hastal›klar›n %50’sine  ya sebep oluyor ya da
kötülefltiriyor. 

‹‹nnssaann ggüünnddee yyaakkllaaflfl››kk oollaarraakk 2222..000000 kkeezz nneeffeess aall››pp
vveerrmmeekktteeddiirr.. HHeerr nneeffeessllee 4400..000000 iillaa 7700..000000 aaddeett ppaarr--
ttiikküüll vvüüccuuddaa ggiirreerr.. Toz parçac›klar›, virüsler için bi-
rer tafl›y›c›s›d›r. Soludu¤umuz havan›n vücudumuza
binlerce virüs girmesinde ne kadar önemli bir rol oy-
nad›¤› bilinmektedir.

HHaassttaanneelleerrddee  hhaavvaa  ffiillttrreelleerriinniinn öönneemmii::
• Do¤ru seçilen ve düzenli bak›m› yap›lan yüksek

verimli hava filtreleri ile yap›lan filtrasyon, ‹HK’ni
bozdu¤u bilinen kirleticilerin önemli oranda azal-
mas›n› sa¤lamaktad›r. Uygun teknik de¤erlerde se-
çilip kullan›lan filtreler havaland›rma sisteminin di-
zayn de¤erlerinde çal›flmas›n› sa¤layacak ve ‹HK’ni
etkileyen di¤er de¤iflkenlerinde olmas› gereken de-
¤erlerde kontrolünü sa¤layacakt›r.

• ‹ç hava kalitesini bozan hava filtreleri, serpantinle-
ri, yo¤uflma tavalar› ve nemlendiriciler mikrobik
üreme için ideal kaynaklar olmufltur. ‹yi takip edil-
meyen ve zaman›nda de¤ifltirilmeyen, y›pranm›fl
hava filtreleri üzerinde üreyen mikroorganizmalar
ve onlar›n yan ürünleri de hava ile birlikte yaflama
ve kullanma mahallerine tafl›nabilir. Bu da ‹HK
olumsuz etkiler.

• Kötü ve yetersiz hava filtrasyonu, ›s›tma-so¤utma
serpantinlerinin yüzeylerinde toz birikmesine ne-
den olur. Tozun kanatç›klar üzerinde kümelenme-
si, ›s› transferinin verimini düflürür ve enerji mali-
yetlerinde art›fl meydana getirir. Serpantindeki di-
renç art›fl› hava ak›m›n› düflürebilir, bu da s›cakl›k
kontrolü üzerinde etkili olur.

Havaland›rma sistemine uygun seçilmeyen ve yük-
sek direnç yaratan hava filtresi, hava ak›fl›n› engelle-
yerek hava hareketlerini ve havaland›rma de¤iflken-
lerini etkiler.  Hava filtreleri katalogda belirtilen  son
dirence ulaflt›¤›nda kesinlikle de¤ifltirilmesi gerek-
mektedir.

Böyle bir çal›flmada ise sa¤l›kl› ve üretim kapasitesi
yüksek çal›flanlar, bina iflletmesinde önemli ölçüde
enerji tasarruflar› sa¤layacakt›r.  



BBiirr hhaavvaa ffiillttrreessiinnddee aarraannaann öözzeelllliikklleerr flfluunnllaarrdd››rr..
• Hava ak›m›na karfl› oluflturdu¤u direnç,
• Toz tutma kapasitesi,
• Verimlilik.

DDii¤¤eerr öönneemmllii hhuussuussllaarr iissee flfluunnllaarrdd››rr::
• Filtre edilecek havan›n debisine göre filtre boyutla-

r› kullan›lmal›d›r.
• Filtre tipi çal›flma flartlar›na uygun olmal›d›r
• Kullan›ld›¤› özel uygulama için seçilen filtre tipi en

ekonomik filtre olmal›d›r.

AAnnttaallyyaa’’ddaakkii hhaassttaanneelleerrddee yyaapp››llaann ppaarrttiikküüll vvee hhaavvaa
kkiirrlliilliikk tteesstt ssoonnuuççllaarr››nn››nn kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››::
Afla¤›daki hastanelerde ölçüm yapmak için ilgili has-

tanelerin baflhekimliklerinden izinler al›narak yap›l-
m›fl.

Not: Bu ölçümlerde Testo marka ve 445 model cihaz
ve Biotest marka cihazlar kullan›lm›flt›r.

TTaabblloo 11:: FFiillttrreelleerriinn  ttuuttttuu¤¤uu ppaarrttiikküüll ççaappllaarr››

PPAARRTT‹‹KKÜÜLL BBOOYYUUTTUU FF‹‹LLTTRREE SSIINNIIFFLLAARRII

30-10            µm EU1 - EU3

10-5              µm EU4

5-3                µm EU5

3-1                µm EU6 - EU8

1-0.5             µm EU9

0.5-0.01        µm EU13, EU14
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AA.. AA.. DD.. HHAASSTTAANNEESS‹‹

YYOO⁄⁄UUNN BBAAKKIIMM ÜÜNN‹‹TTEESS‹‹

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

570 253480 29 29 5 A D

AAMMEELL‹‹YYAATTHHAANNEE GGRRUUBBUU -- KKuullaakk BBuurruunn BBoo¤¤aazz SSeerrvviissii

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

565 570270 28 35 - A B

AAMMEELL‹‹YYAATTHHAANNEE GGRRUUBBUU -- BBeeyyiinn CCeerrrraahhiissii 

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

582 351000 28 35 - A B
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Yukar›daki ölçümler yap›l›rken ilgili yerlerdeki pen-
cereler aç›k oldu¤undan CO2 oran› düflük ç›km›flt›r.
E¤er atmosfere aç›lan pencereler kapal› olsayd› bu
oran daha yüksek ç›kabilirdi.

Yukar›daki hastanelerin ameliyathaneleri ve yo¤un
bak›mlar› uluslararas› standartlara uygun olarak di-
zayn edilmemifltir. Çünkü ameliyathanede ve yo¤un
bak›mlarda atmosfere aç›lan pencere olmaz. ‹kinci
önemli husus ise yine ameliyathanede ve yo¤un ba-
k›mlarda split klima kullan›lmaz. Çünkü split klima
ortamda çok miktarda partikül oluflturur ve serpanti-

ni ve yo¤uflma tavas› üzerinde bakteri üremesine ne-
den olur. Bunlar›n bulundu¤u odalarda enfeksiyon
oluflmamas› imkans›zd›r. Yine odalarda havaland›r-
ma (hava de¤iflimi) olmad›¤›ndan m3 veya ft3’deki
partikül oran› standartlardaki maximum miktardan
çok fazla ç›km›flt›r. Buna ba¤l› olarak odalardaki kir-
lilik miktar› ppm olarak çok yüksek ç›km›flt›r.

Standartlara uygun olarak dizayn edilmifl ve düzenli
olarak bak›m› yap›lan bir hastanedeki  havaland›rma
sisteminde yap›lan ölçüm sonuçlar› ise flunlard›r:

AA.. AA.. DD.. HHAASSTTAANNEESS‹‹

BBEEYY‹‹NN CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

643 367460 29 34 A D

KKUULLAAKK BBUURRUUNN BBOO⁄⁄AAZZ  

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

910 490440 29 38 - A B

GGEENNEELL CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹  

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

917 487690 28 44 - K B

YYOO⁄⁄UUNN BBAAKKIIMM ÜÜNN‹‹TTEESS‹‹  

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

514 293084 29 31 4 K B  Split klima 
24000 BTU
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Yukar›da belirtilen hastanelerde yap›lan test sonuç-
lar› incelendi¤inde standartlara uygun olmad›¤› gö-
rülmektedir. Ancak Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde yap›lan test sonuçlar›n›n uluslararas› standart-
lara uygun oldu¤u görülmektedir.

SSOONNUUÇÇ
Hastane havaland›rma sistemleri denince akla ilk ge-
len klimalard›r. Klimalar istenilen odan›n özellikleri-
ne göre dizayn edilmesi ve gerekli periyodik bak›m-
lar›n yap›lmas›, mahal içerisinde uyulmas› gereken
kurallara riayet edilmesi durumunda, hastanelere te-
davi amaçl› ve flifa bulmak için gelen insanlar›n ay-
n› zamanda da hastane çal›flanlar›n›n enfekte olma
riskleri ortadan kalkm›fl olacakt›r. Aksi halde flifa
bulma yerleri olan hastanelerin klima sistemleri mik-
roorganizma ve bakteri yuvas› olarak insanlar›n risk
alt›nda yaflamas›na ve dönüflü olmayan çaresizlikle-
re sebep olacakt›r. Bunun için hastane havaland›rma

sistemleri konusunda uzman ve profosyonel mimar,
mühendis ve hekim grubu taraf›ndan projelendirile-
rek infla edilmeli ve hizmet verdi¤i süre içerisinde ise
e¤itim düzeyi yüksek kalitede teknik personel (ik-
limlendirme mühendisi) taraf›ndan sürekli periyodik
bak›m› ve kontrolleri yap›larak iflletilmelidir. Aksi
halde günümüzde yafland›¤› gibi birçok hastanelerde
nedeni bilinmeyen ya da gerçek sebeplerin aç›klan-
mad›¤› toplu ölümlerin önü ve arkas› kesilmeyecek-
tir. Bunlar›n engellenebilmesi için uzman teknik per-
sonel (mühendis) ve t›p hekimlerinin cesaretle arafl-
t›rmalar yaparak, hastanelerde yaflanan olumsuzluk-
lar›n giderilmesi için gayret sarf edilmelidirler.    

Ameliyat esnas›nda kullan›lan aletler ne kadar steril
edilmifl olursa olsun, ortam havas›n›n steril olmama-
s› halinde hastan›n mikrop kapmas› ihtimali her za-
man mümkündür. Hastan›n ameliyattan sonra enfek-
siyon kapmas› durumunda ortaya ç›kabilecek komp-

AAKKDDEENN‹‹ZZ ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEESS‹‹ HHAASSTTAANNEESS‹‹

YYOO⁄⁄UUNN BBAAKKIIMM ÜÜNN‹‹TTEESS‹‹

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A)
Kapal› (K)

350 0,3       0,5 20 50 12 yok

900      70

11 NNOO’’LLUU AAMMEELL‹‹YYAATTHHAANNEE

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin Ameliyathanenin
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Durumu Durumu

0.5 (m3) Aç›k (A) Bofl (B)
Kapal› (K) Dolu (D)

310 0,3       0,5 22 50 2 Pencere yok B

480      50

GGEENNEELL CCEERRRRAAHH‹‹ SSEERRVV‹‹SS‹‹

CO2 (ppm) Toz S›cakl›k (°C) Ba¤›l Nem ‹nsan Say›s› Pencerenin durumu
Miktar› Partikülü (%) RH Kifli Aç›k (A)

0.5 (m3) Kapal› (K)

852 0,3       0,5 25 62 4 K

7230    456
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likasyonlar ve maddi zararlar steril hava ortam›n›n
ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koymufltur.  Bu ko-
nu ile yak›ndan ilgilenmemifl olan doktorlar, enfek-
siyon riskinin kayna¤›n› bilemeyebilirler. Türkiye'de
maalesef istatistiki bilgiler de genelde mevcut olma-
d›¤› için konunun önemi yayg›n olarak bilinmemek-
tedir. 

KKAAYYNNAAKKLLAARR
• DIN 1946/4 Normu, Aral›k 1989, Hastanelerdeki Is›tma ve

Klima Sistemleri.
• ISISAN Çal›flmalar›, No. 305, Klima Tesisat›.
• fiCHRAMEK Ernst-Rudolf, Is›tma + Klima Tekni¤i El Ki-

tab› (Tercüme ve Düzenleyen SARAÇO⁄LU Orhan, RAZ-
GAT Ayhan).

• TTMD Dergisi (Anonim).
• ÖZKAYNAK Taner F., Temiz Hava Teknolojileri Termo-

dinamik Temiz Oda Sistemleri.

TTaabblloo 22:: FFeeddeerraall ssttaannddaarrttaa  UU..SS.. 220099 EE yyee ggöörree tteemmiizz ooddaa ggllaassllaarr››

U.S. 209 E’ye göre temiz oda klaslar›

An›lan çapa eflit veya büyük maksimum tanecik adedi / m3 veya ft3

Klass 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 5 µm

SI ‹ngiliz (m3) (ft3) (m3) (ft3) (m3) (ft3) (m3) (ft3) (m3) (ft3)

M1 350 9.91 75.7 2.14 30.9 0.875 10.0 0.283 - -

M1,5 1 1.240 35.0 265 7.50 106 3.00 35.3 1.00 - -

M2 3.500 99.1 757 21.4 309 8.75 100 2.83 - -

M2,5 10 12.400 350 2.650 75.0 1.060 30.0 353 10.0 - -

M3 35.000 991 7.570 214 3.090 87.5 1.000 28.3 - -

M3,5 100 - - 26.500 750 10.600 300 3.530 100 - -

M4 - - 75.700 2.140 30.900 875 10.000 283 - -

M4,5 1000 - - - - - - 35.300 1.000 247 7.00

M5 - - - - - - 100.000 2.830 618 17.5

M5,5 10.000 - - - - - - 353.000 10.000 2.470 70.0

M6 - - - - - - 1.000.000 28.300 6.180 175

M6,5 100.000 - - - - - - 3.530.000 100.000 24.700 700

M7 - - - - - - 10.000.000 283.000 61.800 1.750


