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astane infeksiyonlar›n›n geliﬂmesinde etken
olan mikroorganizmalar›n bulaﬂ› temas yolu,
damlac›k yolu, hava yolu (solunum), ortak kullan›m ve vektör arac›l›¤› ile gerçekleﬂir (1).

H

Hastane ortam›nda mikroorganizma bulaﬂ›n›n önlenmesi bir dizi uygulamay› gerektirmektedir. ‹zolasyon önlemleri olarak tan›mlanan bu
uygulamalar 1996’da yay›mlanan hastanelerde
izolasyon için “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” rehberinde, standart önlemler ve bulaﬂ yoluna ba¤l› önlemler olarak iki baﬂl›kta ele al›nm›ﬂt›r. Standart önlemler el y›kama,
eldiven giyme, maske, koruyucu önlük kullanma,
hasta bak›m araçlar›, çevresel kontrol ve hasta
yerleﬂtirilmesi; bulaﬂ yoluna yönelik önlemler
ise temas önlemleri, damlac›k önlemleri ve solunum önlemleri ile ilgili önerileri içerir (1). Bu önlemler kapsam›nda, hastalar›n hem d›ﬂ ortamdan infekte olmalar›n› hem de di¤er hastalar› ve
sa¤l›k personelini infekte etmelerini önlemek
üzere hasta odalar›nda bulunmas› gereken mimari özellikler ve izolasyon odalar› kriterleri
önem kazanmaktad›r. Bu önerilerin uygulanabilmesi, tasar›m› do¤ru yap›lm›ﬂ bir hastanede
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do¤ru malzeme, do¤ru bak›m, do¤ru iﬂletim-yönetim alt›ndaki e¤itimli ve bilinçli kadro birbirini b›rakmad›¤› taktirde mümkün olacakt›r ve
hastane ortam›nda infeksiyon kontrolü sa¤lanacakt›r.
“The American Institute of Architects Academy”nin yay›nlad›¤› “Guidelines for Design
and Construction of Hospital and Health Care
Facilities (1992-1993)”de hastalar, sa¤l›k personeli ve ziyaretçiler için hastanelerde daha güvenli, rahat ve kullan›ﬂl› ortamlar oluﬂturabilmek
için olmas› gereken ideal standart tasar›m önerileri sunulmuﬂtur. Bu rehberin 1996-1997 versiyonunda hastane tasar›m›nda önemli bir nokta
olan infeksiyon kontrolü ile ilgili eklemeler de
yer almaktad›r. Bu eklemelerde infeksiyon kontrolünde hangi tip izolasyon gereklili¤i, izolasyon
odalar›n›n özellikleri ve hastane içi havaland›rma konular›na ait öneriler bulunmaktad›r (2). Bu
öneriler CDC’nin “Guidelines for Preventing the
Transmission of Mycobacterium Tuberculosis in
Health Care Facilities” ve “Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia 1994”e dayanarak sunulmuﬂtur (3,4).
STANDART YATAKLI HASTA BAKIM
ÜN‹TELER‹ ve ‹ZOLASYON ODALARI
TASARIMI (REHBERLERDEN MOD‹F‹YE
ED‹LEREK)
Hasta bak›m›nda arzu edilen performans›
gösterebilmek, hasta-sa¤l›k personeli-ziyaretçi
memnuniyetini sa¤lamak ve istenen sonucu elde edebilmek için hastane tasar›m› sürecinde
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birlikte çal›ﬂacak bir organizasyon komitesi oluﬂturulmal›d›r. Bu komite öncelikle bir gereksinim
program› haz›rlamal› ve ortaya ç›kan gereksinim
program›n›n do¤rulu¤u kesinleﬂtikten sonra projelendirmeye geçilmelidir (2).
Daha önceki y›llarda yay›nlanan ve infeksiyon kontrolüne yönelik önerileri içermeyen hastane tasar›m rehberlerine bu konuda yap›lan yeni eklemeler do¤rultusunda oluﬂturulmas› istenen bu organizasyon komitesinde mimar, infeksiyon hastal›klar› uzman›, havaland›rma ve epidemiyoloji uzmanlar› da bulunmal›d›r. ‹nfeksiyon kontrol risk de¤erlendirmesi tan›m› tasar›m
aﬂamas›nda kullan›lmas› gereken bir tan›md›r.
Toplumlara göre de¤iﬂen bu de¤erlendirmeye
göre çeﬂitli infeksiyonlar›n yo¤unlu¤u ve bulaﬂ
riski belirlenir. Komite, infeksiyon kontrolü için
ne kadar izolasyon odas› gerekti¤ini ve bunlar›n
tiplerini belirlemekle de yükümlüdür. Böylece
hastalar, sa¤l›k personeli ve ziyaretçiler için daha güvenli ortam sa¤lanacakt›r. Ancak, öncelikle
belirli infeksiyonlar için önerilen izolasyon odalar› d›ﬂ›nda her hasta için uygulanmas› önerilen
standart önlemlerin uygulanabilece¤i standart
hasta bak›m üniteleri gerçekleﬂtirilmelidir (2).
Standart Hasta Odalar›
Odalar›n maksimum kapasitesi 2 hasta olmal›d›r. Hastanede onar›m-yeniden yap›lanma
varsa ve o dönemde hasta say›s› 2’den fazla ise
bu say› en fazla 4 olmal›d›r. Yeni yap›lanmalarda
çok yatakl› odalarda bir yata¤a düﬂen temiz zemin alan› tuvaletler, dolaplar, ç›k›nt› bölmeler
ve antre d›ﬂ›nda en az 9.29 m2 olarak planlanmal›d›r. Tek kiﬂilik odalarda ise bu alan 11.15
m2’dir. Odalar›n yerleﬂtirilmesi s›ras›nda yataklar›n birbirlerine ve duvarlara olan uzakl›¤› en az
0.91 m olmal›d›r. Çok yatakl› odalarda aradaki
mesafelerin 1.22 m olmas› aradan ekipmanlar›n
ve yataklar›n rahat geçmesini sa¤lar. Onar›m iﬂleri s›ras›nda mümkünse bu önerilenler uygulanmal›, mümkün de¤ilse alanlar çok yatakl› odalarda en az 7.43 m2 ve tek yatakl› odalarda 9.29 m2
olarak azalt›labilir.
Her odada pencere olmal›d›r. Pencereler d›ﬂar› do¤ru aç›lmal› ve 24 saat kullan›labilir olmal›d›r. Pencereler kirli havay› veya duman› d›ﬂar›
ç›karabilecek ve gerekti¤inde d›ﬂar›dan içeriye
temiz hava girmesine uygun olmal›d›r.
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El y›kamak için gerekli lavabo ve musluk her
odada olmal›d›r. Hastalar tuvalete giderken genel koridor alan›ndan geçmemelidir. Bir tuvalet
4 hasta yata¤›ndan ve 2 hasta odas›ndan fazlas›na hizmet vermemelidir. Tuvalette klozet ve lavabo olmal›, tuvalet kap›s› d›ﬂar› do¤ru veya her
iki tarafa do¤ru aç›labilmelidir.
Hemﬂire çal›ﬂma deskinde mutlaka lavabo
olmal›d›r.
Hastaya uygulanacak malzemeler, çarﬂaf vb.
temiz oda denen depoda durmal›d›r. Bu alanda
steril malzemeler de bulunabilece¤inden kirli
malzemeler buradan uzak tutulmal› ve direkt temas olmamal›d›r. Acil kullan›lacak ekipmanlar›n
bulundu¤u alan doktor ve hemﬂirelerin h›zla ulaﬂabilece¤i yerde, ancak normal trafi¤in de d›ﬂ›nda olmal›d›r.
Hasta odalar›nda özel duﬂ yoksa 12 yata¤a bir
duﬂ önerilmektedir. Standart hasta odas›n›n havas› saatte en az iki kez de¤iﬂmeli ve ortam ›s›s›
21-24˚C olmal›d›r (2).
‹zolasyon Odalar›
Her hastanenin kendi hasta toplulu¤una özgü
olan infeksiyon kontrol risk de¤erlendirmesine
göre, ihtiyac› olan say› ve tipte izolasyon odas›
tasar›m› yap›lmal›d›r. Yo¤un bak›m üniteleri,
ameliyathaneler gibi izolasyon odalar›n›n da havaland›rmas›, duvar, kap›, pencere, zemin kaplamas›, ›ﬂ›kland›rma tertibat› bir bütün olarak ele
al›nmal›, planlama ve özellikle uygulama aﬂamas›nda hastanenin di¤er k›s›mlar›ndan ayr› olarak
de¤erlendirilmeli, projelendirme aﬂamas›ndan
itibaren kullan›c› (doktor), mimar ve steril alan
mühendisi aras›ndaki iﬂbirli¤i ile yürütülmelidir.
Multidisipliner olarak verilen bu karar do¤rultusunda güvenli, uygun ve geliﬂmiﬂ tip odalar kullan›ma sunulmal›d›r (2,5). Hastane tasar›m› yaparken farkl› 3 izolasyon odas› tan›mlanmaktad›r:
• Hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için izolasyon odalar›,
• Çevre korumal› odalar,
• Tam izole odalar (hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonu olan immünsüprese hastalar için),
Genel olarak bu odalar›n tümünde standart
oda özelliklerinin yan›s›ra aﬂa¤›da belirtilen
özellikler de bulunmal›d›r (2):
• Her izolasyon odas›nda el y›kamak için lavabo olmal›d›r. Önlük giyilip ç›kar›lmas›, temiz
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ve kirli malzemelerin konmas› için giriﬂ kap›s›n›n
d›ﬂ›nda veya hemen içinde özel bir yer bulunmal›d›r.
• Duvar, tavan ve yer kaplamas› için antibakteriyel boya veya kaplama malzemesi kullan›lmal›d›r. Bu kaplama malzemeleri d›ﬂ etkilere,
dezenfeksiyon maddelerine dayan›kl›, çizilmez,
leke tutmaz, k›r›lmaz ve genleﬂmez olmal›d›r.
Yüzeyler aral›k kalmaks›z›n kaplanmal›, yer birleﬂimi (süpürgelik detay›) köﬂeli olmamal› ve ayn› özelliklerde malzemeden olmal›d›r.
• Mekanda duvarlarda kolon veya dekoratif
amaçl› girinti ç›k›nt›lar en aza indirgenmeli, el
veya paspas girmeyen noktalar kesinlikle olmamal›d›r.
• Bu mekanlar›n tek baﬂ›na her türlü özelli¤i
sa¤l›yor olmas› bir anlam ifade etmez. Mekana
geçiﬂler, giriﬂ ve ç›k›ﬂlar aﬂamal› olmal›, izolasyon odalar›n›n di¤er mekanlar ile direkt iliﬂkisi
olmamal›, mutlaka bir antre sa¤lanmal›d›r.
• Her oda için ayr› tuvalet, duﬂ veya küvet ve
el y›kama düzene¤i olmal›, musluk, sabunluk,
çöplük gibi elemanlar manüel olarak idare edilmemeli, fotoselli, ayak veya dirsek kontrollü seçenekler olmal›d›r.
• D›ﬂ mekan ile iliﬂki kontrollü olmal›, pencerenin amac› sadece gün ›ﬂ›¤› olmal›d›r. Aç›k bir
pencerenin di¤er tüm önlemleri geçersiz k›laca¤› unutulmamal›d›r.
Hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için izolasyon odalar›: Hastane ortam›n›n ›s›, havaland›rma ve klima sistemleri [Heating Ventilation
Air Conditioning (HVAC)] hastalar›n ve sa¤l›k
personelinin sa¤l›¤›n› koruyacak ﬂekilde yap›lmal›d›r. Hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonu olan
hastalar›n di¤er hastalar› ve sa¤l›k personelini
infekte etmemeleri amac›yla kullan›lan izolasyon odalar›n›n havaland›rmas›, etken mikroorganizmalar›n fiziksel ve biyolojik özellikleri de¤erlendirilerek planlanmal›d›r. Hastalar›n özel havaland›rma sistemlerine sahip izolasyon odalar›nda kalmalar›n› gerektiren infeksiyon hastal›klar›ndan en önemlileri ﬂunlard›r:
• Pulmoner veya larengeal tüberküloz,
• Dissemine herpes zoster,
• Su çiçe¤i.
Her hastanede en az 1 tane hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için izolasyon odas› bulunmal›d›r. Bu odalarda sa¤lanmas› gereken negatif
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bas›nc›n amac›, havada as›l› kalabilen ve hava
hareketi ile uzun mesafe katedebilen infekte
damlac›klar›n odadan ç›kmas›n› önlemektir. Bu
odalar normal hasta bak›m üniteleri içinde bulunabilir ve izolasyon gerektiren hasta yok ise gere¤inde izolasyon gerektirmeyen hastalar için de
kullan›labilir. Bu odalar ayr› bir izolasyon ünitesinde grup halinde de planlanabilir.
‹zolasyon odalar›n›n tasar›m›nda infekte hastalar›n bulundu¤u alan, kirli alan olarak tan›mlan›r. Havaland›rma sisteminin çal›ﬂma dizayn› havan›n temiz alandan daha kirli alana ak›m› ﬂeklinde olmal›d›r. Genel strateji, oda havalanmas›nda havan›n dakikada %15’ini veya en az 50
cfu’nu de¤iﬂtirecek ﬂekilde d›ﬂar› gönderildi¤i
negatif bas›nçl› odalar yapmakt›r (6). Odan›n havas› saatte belli say›da de¤iﬂmelidir; bu say›, hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için izolasyon
odas›nda ve çevre korumal› odalarda en az saatte12 kez olmal›d›r. HVAC sistemleri hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi amac›yla kirli havay›
oda d›ﬂ›na veren havaland›rma ve kliman›n yan›s›ra birlikte çal›ﬂacak hava temizleme filtreleri
içermektedir. Filtreler etkinlik oranlar›na göre s›n›fland›r›l›rlar. “High-Efficiency Particulate Air
(HEPA)” filtreleri 0.3 µm büyüklükteki partiküllere %99.97 oran›nda etkili filtreler olup odadaki
kirli havan›n temizlenerek tekrar odaya verilmesini sa¤larlar (6).
‹zolasyon odalar›nda ortam›n ›s›s› 24˚C olmal›d›r. Her izolasyon odas› tek yatakl› olmal›d›r (2).
Tüberküloz için izolasyon odalar› (1994 CDC
rehberinden modifiye edilmiﬂtir) (3): Tüberküloz izolasyon odalar› özel havaland›rma sistemleri içeren tek yatakl› odalard›r. Bu odalar›n amac›:
• Tüberküloz tan›s› alm›ﬂ veya tüberküloz
ﬂüphesi olan hastalar› di¤er hastalardan ay›rmak,
• Mühendislik metodlar›n› kullanarak infekte
partiküllerin yo¤unlu¤unu azaltmak,
• ‹nfekte partiküllerin izolasyon odas›ndan
ç›karak koridorlara, di¤er alanlara yay›lmas›n›
önlemek,
• ‹nfekte partiküllerin d›ﬂar› kaçmas›n› önlemek amac›yla oda içinde negatif bas›nç sa¤lan›r.
Negatif bas›nc›n korunmas› için doktor ve personelin giriﬂ ç›k›ﬂlar› d›ﬂ›nda odan›n kap›lar› sürekli kapal› tutulmal›d›r. Tüberküloz izolasyonu süresince negatif bas›nc›n günlük monitörizasyonu
yap›lmal›d›r.
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“American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)”,
“American Institute of Architects (AIA)” ve “Health Resources and Services Administration” tüberküloz için izolasyon odalar›nda oda havas›n›n
saatte en az 6 kez de¤iﬂimini önermektedirler.
Mümkün oldu¤u taktirde bu say› 12 ve üstü olmal›d›r. Bu havaland›rma say›s› rahat ortam sa¤lanmas› ve hava kirlili¤i gözönüne al›narak ayarlanabilir. Hastanelerin yeni yap›lanmalar›nda
veya onar›mlar›nda izolasyon odalar›nda saatte
12 veya daha fazla hava de¤iﬂimi önerilmektedir.
Saatte 6’dan fazla olan hava de¤iﬂimi odadaki
bakteri konsantrasyonunu belirgin bir ﬂekilde
azaltmaktad›r. Bununla birlikte havaland›rma say›s›n›n artt›r›lmas›n›n bakteri konsantrasyonunu,
dolay›s›yla hava yolu ile bulaﬂ oran›n› ne düzeyde azaltt›¤› kesin bir say› ile belirlenememiﬂtir.
HEPA filtresi tüberküloz izolasyon odalar›nda
kirli havan›n tekrar kullan›m›n› sa¤layan di¤er bir
sistemdir.
Tüberküloz izolasyon odalar›n›n havas› hastane ve bölge idarelerinin kontrolü ve kurallar›
dahilinde hastane d›ﬂ›na do¤ru yönlendirilmelidir. Bu hava genel havaland›rma sistemine tekrar girmemelidir. Baz› durumlarda tekrar sirküle
olan havan›n genel havaland›rma sistemine girmesi kaç›n›lmaz olabilir. Bu durumda havan›n
sisteme girdi¤i noktada HEPA filtresi koymak ve
infekte partiküllerin ve mikroorganizmalar›n havadan ar›nd›r›lmas›n› sa¤lamak gerekir.
Kap› aç›ld›¤›nda infekte partiküllerin direkt
olarak koridora ç›kmamas› amac›yla odan›n ç›k›ﬂ›nda antre bulunmas› izolasyon odas›n›n etkinli¤ini artt›rmaktad›r. Etkin olmas› için antrenin
negatif bas›nçl› izolasyon odas› ile iliﬂkili bir ﬂekilde pozitif bas›nçl› olmas› gerekir. Havaland›rma ﬂekline göre antre ile koridor aras›ndaki bas›nç iliﬂkisi de¤iﬂkenlik gösterebilir.
Oda içi hava de¤iﬂiminin ve ortam ›s›s›n›n etkinli¤ini artt›rmak için genel havaland›rmaya ek
olarak HEPA filtreleri kullanarak havay› tekrar
sirküle ettirmek veya “Ultraviole Germicidal Irradiation (UVGI)” sistemini kullanmak faydal› olmaktad›r.
Merkezlerde olmas› gereken izolasyon odas›
say›s›, kurumlar›n infeksiyon kontrol risk de¤erlendirmesine göre belirlenir. Çok düﬂük riskli
sa¤l›k merkezleri d›ﬂ›nda yatakl› servisi olan her
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merkezde mutlaka en az bir tane tüberküloz için
izolasyon odas› olmal›d›r.
‹zolasyon odalar›n›n bir alanda grupland›r›lmas› tüberküloz bulaﬂ riskini azaltmas› ve havaland›rma sistemlerinin daha iyi kontrol edilebilmesi aç›s›ndan tercih edilmektedir.
Çevre Korumal› Odalar
Çevre korumal› odalar›n özelli¤i, di¤er standart hasta odalar›n›n özelliklerine sahip olan
izolasyon odalar›na ek olarak oda havas›n›n pozitif bas›nçl› olmas›d›r. Amaç, ciddi granülositopenili hastalar›n (uzam›ﬂ granülositopenili, kemik ili¤i replazman›, solid organ transplantasyonu yap›lm›ﬂ veya hematolojik maligniteli gibi)
d›ﬂ ortamdan infekte olmalar›n› önlemektir. Bu
odalar›n yukar›da izolasyon odalar› baﬂl›¤› alt›nda bahsedilen ortak özelliklerinin yan›s›ra havaland›rma sistemleri çevreden hava yolu ile bulaﬂan mikroorganizmalardan (aspergillus sporlar›
vb.) hastay› koruyacak ﬂekilde planlan›r. Bu özel
havaland›rmada hastan›n yatt›¤› en temiz alandan daha kirli alana do¤ru hava ak›m› olmal›d›r.
Bu odalar›n havas› HEPA filtreler ile temizlenmelidir. Bu filtreler hasta odas›na havaland›rma
sistemi ile çevreden gelebilecek mikroorganizmalar› temizleyerek hastan›n infekte olmas›n›
önleyecektir. Korunan çevreye belli miktarda
hava verilerek havaland›rma yap›lmal›d›r.
Çevre korumal› izolasyon odalar›nda mutlaka
antre olmal›d›r.
Havaland›rma sistemlerini de¤iﬂtirerek, ayn›
odan›n gerekti¤inde çevre korumal› gerekti¤inde hava yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için izolasyon odas› olarak kullan›lmas› önerilmemektedir.
Çevre korumal› izolasyon odalar› e¤er merkezler bu tip immünsüprese hastalar› takip etmiyorlarsa gerekli de¤ildir.
Çevre korumal› odalar ciddi granülositopenisi olmad›kça AIDS hastalar› için kullan›lmaz (2).
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