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1.AMAÇ: Hastaların ve hastane çalışanlarının sağlıklarının korunması ve hastane kaynaklı
infeksiyonlarının önlenmesi.

2. KAPSAM: Ameliyathane, Yoğun Bakım, İzolasyon gerektiren birimleri kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR:
 BaşhekimYardımcısı
 HastaneMüdürü
 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
 Enfeksiyon KontrolKomitesi
 Teknik Servis Sorumlusu
 Temizlik ŞirketiSorumlusu

6. FAALİYET AKIŞI
Havalandırma sistemleri; ameliyathane, pozitif basınçlı çevreden korunma odaları, negatif basınçlı
izolasyon odalarında özellik taşır.

Performans Test Sıklığı: Yılda en az bir kez yapılır.Bakım- onarım -inşaat yapılmış, yüksek riskli
alanlar ya da standart değerin üzerinde çıkmış alanlarda tekrar kontrol edilir.

Hastane içinde özel havalandırma gereken bölümler

Alanlar Negatif basınçlı
İzolasyon odası

Pozitif basınçlı
çevreden korunmalı
oda

Ameliyathane 3. Basamak
Yoğun Bakımlar

Oda içi basınç Negatif Basınç
farkı

Pozitif basınç
farkı

Pozitif Pozitif

2.5Pa >2.5 Pa
Hava değişimi
( saatte) 6-12 3-10 15–25 6-12

Hava akımının
yönü

Temiz-
kirli(dışardan
içeriye doğru )
(hasta kirli
tarafta)

Temiz- kirli
(içeriden dışarıya

doğru) (hasta
temiz tarafta)

Temiz-
kirli(içeriden

dışarıya doğru)

Temiz-kirli (dışardan
içeriye doğru )

(hasta kirli tarafta)

Filtrasyon % 90.0 % 99.97 %90.0 %90

Ameliyathane alanı ve kullanılan enstürmanlar en temiz alan olarak değerlendirilip, uygun bir
havalandırma sağlanarak infeksiyon gelişmesi önlenmelidir. Konvansiyonel ameliyathane
havalandırma sistemleri, saatte en az 15 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az 3
(% 20)’ü temiz hava ile olmalıdır.
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AMELİYATHANE HAVALANDIRMASI İLE İLGİLİ PARAMETRELER

Sıcaklık 20-23 C˚, normal, ameliyet türüne ve ihtiyacına
göre 18-26 C arayla ayarlanabilmeli.

Rölatif nem %30–60
Hava akımı Steril alandan temiz olmayan alana doğru

olmalıdır.
Hava değişimi Saatte en az üç kez temiz hava ile değişim

3. BASAMAK YOĞUN BAKIMDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ
PARAMETRELER

Sıcaklık 22-28 C˚,

Rölatif nem %30–60
Hava akımı Steril alandan temiz alana ,temiz alandan temiz

olmayan alana doğru olmalıdır.
Hava değişimi Saatte en az 6 kez temiz hava ile değişim

STERILIZASYON ÜNITESİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ
PARAMETRELER

Sıcaklık Steril Depoda maksimum  22 C˚
Diğer alanlarda  20-25 C˚

Rölatif nem Maksimum 60
Hava akımı Steril alandan temiz alana ,temiz alandan temiz

olmayan alana doğru olmalıdır.
Hava değişimi Saatte en az 10 filitre edilmiş hava

Solunum izolasyonu gerektiren en önemli enfeksiyon hastalıkları
1. Pulmoner veya larengealtüberküloz,
2. Dissemine herpeszoster
3. Suçiçeği
4. Kızamık
5. SARS, Kırım Kongo

Tüberküloz için izolasyon odaları
*Tbc. tanısı almış veya tbc. Şüphesi olan hastaları diğer hastalardan ayırmak
*İnfekte partiküllerin yoğunluğunu azaltmak, izolasyon odasından çıkarak koridorlara, diğer

alanlara yayılmasını önlemek.
*Tbc. İzolasyonu süresince negatif basıncın günlük moniterizasyonu yapılmalıdır.
*İzolasyon odalarının havaları günlük 12 veya daha fazla değişmeli, bölge idarelerinin

kotrolü ve kurallar dahilinde hastane dışına doğru yönlendirilmelidir.
*İzolasyon odalarının bir alanda gruplandırılması tbc. bulaş riski azaltması ve havalandırma

sistemlerinin daha iyi kontrol edilebilmesi açısından tercih edilmelidir.
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POZİTİF BASINÇLI ODALAR (ÇEVREDEN KORUNMALI ODALAR)
*Ciddi granülositopenili hastaların (onkoloji ve solid organ nakli hastası,kemik iliği nakli

yapılmış hastalar,hematolojik malignitesi olan  hastalar) infekte olmalarını önlemektir.
*Bu  özel  havalandırmada  hastanın  yattığı  entemizalandan daha  kirli  alana

doğruhavaakımı olmalıdır.Bu odaların havası HEPA  filtreler iletemizlenmelidir.
*Bu odaların   girişinde mutlaka antre olmalıdır.Hasta odası ile oda dışındaki alanlar arasında
en    az2.5 Pa lık bir basınç farkı bulunmalı ve saatte 3-10 hava değişimi sağlanmalıdır.Filtre
edilen havanın akım yönü,hastadan koridora doğru olmalıdır.(temiz-kirli)
*Basınç farkının korunması için hasta odasının (ve varsa antrenin)kapısı kendiliğinden

kapanır özellikte olması tercih edilir.Gün içinde oda basıncının monitörizasyonu yapılmalı ve teknik
aksaklıklar takip edilmelidir.

*Pozitif basınçlı çevreden korunmalı izolasyon odaları eğer merkezler bu tip immünsüprese
hastaları takip etmiyorlarsa gerekli değildir.

*Pozitif basınçlı odalar ciddi granülositopenisi olmadıkça AIDS hastaları için kullanılmaz.


