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astaneler, bir makina mühendisli¤i hizmeti
olan HVAC (Is›tma-havaland›rma-klima) tesisat›n›n en karmaﬂ›k uygulamalar›n› gerektiren
yap›lard›r. Özellikle son on y›lda büyük bir dallanma ve geliﬂmeye sahne olan HVAC konusu,
karmaﬂ›kl›¤›n›n yan›s›ra önemli bir tasar›m bilgisi birikimi gerektirmektedir. Hastane tesisat›n›n
en ince detay›na kadar tasar›m hizmeti s›ras›nda
planlanmas› gerekir. Çünkü hastanelerin, ülkemizdeki genel kan›n›n aksine, inﬂaat s›ras›nda
yerinde üretilecek çözümlerle yap›lmas› ve sa¤l›kl› olarak iﬂletilmesi mümkün de¤ildir. Nelerdir
hastanelerde bu titiz çal›ﬂmay› gerektiren konular ve özellikleri? Bunlar›, yerimiz elverdi¤ince
aﬂa¤›da incelemeye çal›ﬂaca¤›z.

H

Hastanelerin en önemli konusu temizliktir.
Temizlik kavram› göreceli olmakla beraber, hastane havaland›rma-klima tesisat›nda tariflerle
yer alm›ﬂ temizlik kriterleri vard›r. Bir hastanede,
temizlik referans al›narak saptanan:
1. Tam steril,
2. Yar› steril,
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Tam steril alanlara örnek olarak ameliyathaneler, ay›lma odalar›, yan›k merkezi ve yo¤un
bak›m üniteleri gösterilebilir. Sterilizasyon mahallerinin temiz taraflar› da tam steril bölge say›lmal›d›r. Ameliyathaneler, kendi aralar›nda ayr›ca septik ve aseptik ameliyathaneler olarak
HVAC zonlar›na ayr›l›rlar. Kardiyovasküler ameliyat salonlar›n›n ve organ nakli salonlar›n›n, steril
ortamlar içinde daha özel yerleri vard›r.
Yar› steril mahaller olarak ameliyathane koridorlar›n›, ameliyathane yard›mc› hacimlerini,
hasta/doktor/hemﬂire ameliyat haz›rl›k odalar›n›,
ameliyat doktor ve hemﬂirelerinin dinlenme
odalar›n›, k›sacas› tam steril ameliyathanelerini
çevreleyen yard›mc› bölümlerin tümünü sayabiliriz. Do¤umhane, bebek bak›m ve küçük müdahale salonlar› da yar› steril bölgeler olarak projelendirilmelidir. Hastanelerin infeksiyon hastal›klar› klinikleri dikkat edilmesi ve yar› steril olarak
muhafaza edilmesi gereken bir baﬂka bölümdür.
Bir hastanenin “temiz” bölümleri; “steril”,
“yar› steril” ve “kirli” bölgeler d›ﬂ›nda kalan tüm
alanlard›r. Yani hasta odalar›, poliklinik vb. tedavi üniteleri, gündüz odalar›, doktor/hemﬂire ofisleri, temiz çamaﬂ›r depolar›, kay›t-kabul-taburcu
ofisleri, bekleme salonlar›, e¤itim-konferans salonlar›, ayakta tedavi bölümleri, fizik tedavi ünitesi vb. alanlar, “temiz” alanlard›r.
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Kirli alanlar içinde sterilizasyon bölümünün
kirli taraf›, röntgen odalar›, WC’ler ve banyolar,
çamaﬂ›rhane ve mutfaklar, at›k odalar›, depolar,
kirli çamaﬂ›r depolar› say›labilir.
Steril, yar› steril, temiz ve kirli alanlar›n klima-havaland›rma tesisat› aç›s›ndan mutlaka birbirlerinden ayr›lmalar› gerekir. Bina içindeki bas›nçlar öyle hesaplanmal›d›r ki; hava en temizden en kirliye do¤ru akmal›d›r. Bunu sa¤laman›n
en pratik yolu, havaland›rma tesisat›n›n planlanmas›nda yatar. Temiz bölgeler pozitif, kirli bölgeler negatif bas›nç alt›nda tutulur. Hastane
HVAC tesisat› tasar›m›na baﬂlanmadan önce yap›lacak ilk iﬂ, planlar üzerinde bu farkl› bas›nç
bölgelerini ay›rmak olmal›d›r.
Havaland›rma sistemi ile bas›nçlar kontrol alt›nda tutulur denmiﬂti. Havaland›rman›n bir baﬂka amac› da bina içinde bulunan insanlar›n taze
hava ihtiyac›n› karﬂ›lamak ve mahallerin tümünde gerekli hava de¤iﬂimini sa¤lamakt›r. Klima tesisat› ise, havaland›rma tesisat›n› kapsamakta,
ilave olarak yaz›n so¤utma ve nem alma; k›ﬂ›n
›s›tma ve -gereken yerler için- nemlendirme iﬂlemlerini içermektedir.
Araﬂt›rmalar göstermektedir ki, kontrollü hava ﬂartlar›nda bulunan hastalar, di¤erlerinden
daha çabuk iyileﬂmektedirler. Örne¤in tirotoksikozis hastalar›na s›cak ve nemli hava iyi gelmemektedir. Ateﬂli hastalar›n ateﬂlerinin düﬂürülmesi için, bulunduklar› mahalin serin ve kuru olmas› gerekmektedir. Kalp hastalar›nda, kan dolaﬂ›m›n›n rahat sa¤lanabilmesi ve vücut ›s› kayb›n›n normal düzeyde tutulabilmesi için, klima
tesisat›n›n uygulanmas› zorunludur. Baﬂ k›sm›nda yaralanmalar olan hastalar, beyin ameliyat›
geçirmiﬂ olanlar ve barbiturat zehirlenmesine
u¤rayanlar; s›cak ortamlarda, beynin ›s› ayarlama
merkezinde meydana gelebilecek bir ar›za nedeniyle hipertermiye maruz kalabilirler. Romatoid artrit hastalar›n›n 32oC s›cakl›kta ve %35 relatif nem ortam›nda daha kolay tedavi edilebildikleri gözlenmiﬂtir. Ameliyat sonras›nda, klimas›z s›cak ay›lma odalar›na al›nan hastalar daha
geç kendilerine gelebilmekte, hatta bazen uyanamama olaylar› yaﬂanabilmektedir. Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür.
Hastanelerde; özellikle steril ve yar› steril ortamlarda sa¤lanmas› gereken temizlik derecesi,
o mahallerin havas›nda bulunan virüs, bakteri ve
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toz, küf vb. partiküllerinin say›s› ile ölçülmektedir. Bu nedenle de havaland›rma-klima tesisat›nda kullan›lan filtrelerin büyük önemi vard›r.
Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila gibi bakterilerin %99.9’unun; ASHRAE Standard
52.1’de tarif edilen filtrelerden %90-95 verimli
olanlar›n›n kullan›lmas›yla tamamen yok edilmesi mümkündür. Çünkü koloniler halinde bulunan bakterilerin grup çaplar› 1 mikrometreden
büyüktür. Virüsler ise çok daha küçük olduklar›ndan virüs yay›lma tehlikesi olan mahallerde daha hassas filtreler; HEPA ve/veya ULPA filtrelerin
kullan›lmas› gerekir. Virüslerin ultraviyole ›ﬂ›nlarla ve kimyasal spreyleme ile yok edilmeleri,
havaland›rma tesisat›nda gerekli önlemler al›nmad›¤› ve zorunlu filtreler kullan›lmad›¤› takdirde imkans›z olmaktad›r. Taze havan›n da bakteri ve virüs say›lar›n› azalt›p, oda havas›n› mikrop
yönünden seyreltece¤i aç›kt›r.
Görülüyor ki, hastanelerde havaland›rma
ve/veya klima tesisatlar› hastalar için hayati
önem taﬂ›maktad›r. Bunun karﬂ›l›¤›nda, hastanelerde çal›ﬂan doktor-hemﬂire ve di¤er personeli
ve ayr›ca ziyaretçileri koruyan önlemlerin de
al›nmas› gerekir. Örne¤in röntgen odalar›n›n zararl› X-ray ›ﬂ›nlar›, hem röntgen çekenleri hem
de odan›n çevresinde bulunanlar› negatif yönde
etkiler. Havadan a¤›r olan radyoaktif maddelerin, röntgen odalar›nda döﬂemeye yak›n menfezler taraf›ndan emilip d›ﬂar› at›lmas› gerekir. Bina
d›ﬂ›na at›lan kirli havan›n çevreyi etkilememesi
için de; egzost hava kanal› üzerine HEPA filtresi
yerleﬂtirilir. Radyoaktif at›k depolar›n›n da benzer ﬂekilde havaland›r›lmas› gerekmektedir. Ayn› ﬂekilde mutfak, çamaﬂ›rhane, WC gibi koku yayabilen mahallerde hava emiﬂi yap›lmal›, buralar etrafa koku-buhar yay›l›m›n›n önlenmesi aç›s›ndan negatif bas›nç alt›nda bulundurulmal›d›r.
Kirli çamaﬂ›r odalar›nda da negatif bas›nçl› havaland›rma ile koku-mikrop yay›l›m› önlenmelidir.
Sonuç olarak, hastane binalar›nda HVAC tesisat›n›n çok önemli oldu¤u ve tasar›m›n›n özen,
bilgi ve özel deneyim gerektirdi¤i görülmektedir. Kontrol alt›nda tutulmas› gereken unsurlar
k›saca ﬂöyle özetlenebilir:
1. Bas›nçland›rma ve zonlama,
2. Filtreleme,
3. S›cakl›k kontrolü,
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4. Nem kontrolü.
Aﬂa¤›daki tablolar bir hastanenin ana bölümlerinde dizayn de¤erleri olarak kabul edilmesi
gerekli kriterleri vermektedir (Tablo 1 ve Tablo
2). (Tablolar; ASHRAE Applications 1999’dan al›nm›ﬂt›r).
Son olarak bir hastanenin en önemli bölümleri olan ameliyat, kateterizasyon, sistoskopi ve
k›r›k odalar›nda aﬂa¤›daki kurallara mutlaka
uyulmas› gerekmektedir:
1. Ameliyathane iç s›cakl›¤›, personel taraf›ndan 17-27oC’ye ayarlanmal›d›r (Boﬂken 17oC yeterlidir).
2. Relatif nem %45-55 aras›nda olmal›d›r.
3. Ameliyathane odalar›, çevre odalar›na göre
%15 pozitif bas›nçta tutulmal›d›r.

4. Mümkünse her ameliyathane için bir klima
cihaz›, olam›yorsa 2 ameliyathaneye bir cihaz seçilmeli ve klima tesisat› gece-gündüz 24 saat çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Kullan›m d›ﬂ› saatler için, vantilatörler ve aspiratörler frekans konvertörlü seçilmelidir.
5. Ameliyathane kap›lar› ve di¤er ç›k›ﬂlar hava s›zd›rmaz olmal›, içerideki bas›nç sürekli olarak ölçülmelidir.
6. Ameliyathane içinde s›cakl›k ve nem ölçerler bulundurulmal›d›r.
7. Filtre verimleri Tablo 1’e göre seçilmelidir.
8. Hava tavandan üflemeli, en az 2 adet olmak üzere döﬂemeye yak›n hava emiﬂ menfezi
kullan›lmal›d›r. Üfleme menfezleri düﬂük h›zl›
veya laminer ak›m tipli seçilmelidir.

Tablo 1. Hastane HVAC Tesisat›nda, Klima Cihazlar›nda ve/veya Üfleme Menfezlerinde Kullan›lacak Filtre
Verimleri.
Filtre say›s›

3

Uygulama alan›

Ortopedi ameliyat salonu

Filtre verimi, % (Filtre say›s›na göre)
1a

2a

3b

25

90

99.97c

25

90

-

80

-

-

25

-

-

Kemik ili¤i transplantasyon ameliyat salonu
Organ nakli ameliyat salonu
2

Genel amaçl› ameliyathaneler
Do¤um odalar›
Bebek bak›m üniteleri
Yo¤un bak›m üniteleri
Hasta bak›m odalar›
Tedavi odalar›
Teﬂhis ve ilgili birimler

1

Laboratuvarlar
Steril depolar

1

Mutfak
Çamaﬂ›rhane
‹dari bölüm
Ambarlar
Kirli muhafaza odalar›

a: ASHRAE standart 52.1’e göre
b: DOP test metoduna göre
c: Hava üfleme menfezlerinde HEPA filtre
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Tablo 2. Hastane Odalar›nda Tasar›ma Esas Al›nmas› Gereken Bas›nç Durumlar› ve Havaland›rma De¤erleri.
Mahal

Bas›nç

Min. taze
hava de¤iﬂim, De¤/saat

Min. toplam
hava de¤iﬂim, De¤/saat

%100 taze haval›

P

15

15

Kar›ﬂ›m haval›

P

5

25

%100 taze haval›

P

15

15

Kar›ﬂ›m haval›

P

5

25

Ay›lma odas›

E

2

6

Bebek bak›m bölümü

P

5

12

Hasta odas›

±

2

4

WC’ler

N

GO

10

Yo¤un bak›m

P

2

6

Koruyucu karantina

P

2

15

‹nfeksiyon karantinas›

±

2

6

LDRP

E

2

4

Hasta odalar› koridoru

E

2

4

X-ray (Ameliyat)

P

3

15

X-ray (Teﬂhis-tedavi)

±

2

6

Karanl›k oda

N

2

10

Genel laboratuvar odas›

N

2

6

Otopsi

N

2

12

Eczane

P

2

4

Kabul ve bekleme salonlar›

N

2

6

Bronkoskopi

N

2

10

Muayene odas›

±

2

6

Tedavi odas›

±

2

6

Fizik tedavi-hidroterapi

N

2

6

Kirli çamaﬂ›r depolar›

N

GO

10

Temiz çamaﬂ›r depolar›

P

2

2

Cihaz kirli taraf

N

GO

10

Kirli depo

N

2

6

Cihaz temiz taraf

P

2

4

Temiz depo

P

2

4

Mutfak

±

2

10

Bulaﬂ›k

N

GO

10

Ördek dezenfeksiyon

N

GO

10

Banyo

N

GO

10

Paspas/Temizlik

N

GO

10

Ameliyathane

Do¤um odas›

Radyoloji

Sterilizasyon

P: Pozitif bas›nç, N: Negatif bas›nç, E: Eﬂit bas›nç, ±: Sürekli tek yönde bas›nçland›rma gerekmeyebilir.
GO: Gerekli olmayabilir.
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9. Nemlendiriciler buharl› tip seçilmeli ve
nemlendiriciden sonraki belli uzunlukta kanallar
paslanmaz çelikten yap›lmal›d›r.
10. Klima cihazlar› hijyenik tip seçilmelidir.
11. Filtrelerin kirlenip kirlenmedi¤i, fark bas›nç presostatlar› ile sürekli kontrol edilmelidir.
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