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Hastane ve sağl›k yap›lar› planlamas›nda, tasar›m ekibi ile beraber yat›r›mc› ve

sağl›k tesisi işletmesinde anahtar rol oynayacak ekiplerin temsilcileri yer almal›, se-

çim ve kararlarda aktif kat›l›m sağlanmal›d›r.

Sağl›k tesisinin planlamas›nda tasar›m› yap›lacak konular;

1. Mimari tasar›m,

2. Mekanik sistemleri tasar›m›,

3. Elektrik sistemleri tasar›m›,

4. Statik sistem tasar›m›,

5. T›bbi tasar›m.

Doğal çevremizde pek çok mikroorganizma bulunmakta, ancak bunlar immün

sistemi bağ›ş›klanm›ş hastalar d›ş›nda nadiren infeksiyon oluşturmaktad›r. F›rsatç›

patojenler (örneğin; Aspergillus spp., Legionella spp.) veya hava yolu ile bulaşan pa-

tojenler (örneğin; Mycobacterium tuberculosis) ciddi infeksiyonlar oluşturabilir.

Standartlara ve yönetmeliklere uygun alt yap› haz›rl›klar› (havaland›rma, su kalitesi,

kat planlar› vb.) yap›lmad›ğ› takdirde sağl›k hizmetinde ciddi sorunlar yaşayabiliriz.

Bulaflma Yoluna Yönelik Önlemler Üç Grupta ‹ncelenebilir

1. Hava yolu önlemleri,

2. Damlac›k önlemleri,

3. Temas önlemleri.

İnfeksiyon kontrol stratejileri ve mühendislik hizmetleri doğru uyguland›ğ›nda,

günlük yaşam, tamiratlar, yenileme çal›şmalar› ve felaketler s›ras›nda f›rsatç› ve has-

tane kaynakl› infeksiyonlar›n önlenmesinde etkin sonuçlar doğurur.

Su ile ilişkili cihazlar ve su kalitesi

Endoskoplar, hidroterapi cihazlar›, diyaliz makinalar›.

HHaassttaannee  TTaassaarr››mm››  vvee
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Havaland›rma standartlar›

Negatif bas›nçl› oda (airborne infection isolation AII), pozitif bas›nçl› oda (pro-

tective environment) ve ameliyathaneler (operating rooms).

Negatif Bas›nçl› Oda “Airborne Infection Isolation (AII)”

İnfeksiyon sebebi ajan damlac›k çekirdekleri < 5 µm

Say›

Hastanelerde en az bir adet bulunmal›, say›s› infeksiyon < kontrol komitesi

ve/veya benzer komite ile karar verilmelidir (3.2.2.1 ASHE 2006).

Lokasyon

Genel servis içinde normal hasta almak için de kullan›labilir veya özel bir servis

olarak da gruplanabilir (3.2.2.2 ASHE 2006).

Kapasite

Her odada sadece bir yatak bulunmal›d›r (3.2.2.3 ASHE 2006).

Tesis gereklilikleri

Her odada el y›kama, koruyucu önlük değiştirme, temiz ve kirli materyallerin de-

polanabileceği bir alan hemen kap›n›n d›ş›nda veya hemen kap›dan girince planlan-

mal›d›r.

Odan›n duvarlar›, tavan› ve zemini d›ş ortamdan hava geçişini engelleyecek şe-

kilde s›zd›rmaz olmal›d›r.

Odan›n kap›s› kendiliğinden kapanacak şekilde düzenlenmelidir.

Odada tuvalet, duş ve el y›kama ünitesi bulunmal›d›r.

Odada bas›nç miktar›n› ve hava ak›m yönünü sürekli olarak izleyebilen sistem

bulunmal›d›r (3.2.2.4 ASHE 2006).

Saatlik hava değişim say›s› (> 12 ACH ) olmal›d›r. Gerekirse ilave resirkülasyon

cihazlar› eklenebilir (2.1-10.2.2 ASHE 2006).

Mekanlar›n bas›nç değişiklikleri ile pozitif ve negatif bas›nçl› oda karakterinde

değişimli olarak kullan›lmas› uygun değildir (2.1-10.2.2 ASHE 2006).

Komşu mekanlardan hava ak›m yönü oda içine olacak şekilde negatif hava ba-

s›nc› olmal›d›r.

Oda d›ş›na at›lan hava tercihan d›ş ortama at›lmal›, tekrar kullan›m› gerekiyorsa

HEPA filtreden geçirildikten sonra kullan›lmal›d›r.
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Odaya giren kişilerin kişisel solunum malzemesi kullanmalar› gereklidir.

Diyaliz merkezlerine konabilir (3.10-2.3.1 ASHE 2006).

Doğum servisinde bulunmas› şart değildir, gereklilikleri infeksiyon kontrol ko-

mitesi belirler (2.1-4.2.2 ASHE 2006).

Acil servislerde en az bir oda olabilir (2.1-5.1.2.6 ASHE 2006).

Preoperatif haz›rl›k alan›nda bulunmas› şart değildir, gereklilikleri infeksiyon

kontrol komitesi belirler (2.1-5.3.3 ASHE 2006).

Postoperatif alanda (PACU) bulunmas› şart değildir, gereklilikleri infeksiyon

kontrol komitesi belirler (2.1-5.3.3 ASHE 2006).

Yenidoğan YBÜ’de bulunmal›d›r (2.1-3.4.6.2 ASHE 2006).

Çocuk hastal›klar› bölümünde en az bir adet olmal›d›r (2.1-3.7.1 ASHE 2006).

Gerekli görüldüğü takdirde her iki tip oda ayaktan tedavi hizmeti veren kurum-

larda uygulanabilir. Bu kurumlardaki odalarda duş, banyo yerleştirme zorunluluğu

yoktur (2.1.5 ve 2.1.6 ASHE 2006).

Pozitif Bas›nçl› Oda “Protective Environment (PE)”

Normal hasta odas›ndan ay›ran fark bu odalar›n komşu mekanlardan pozitif ba-

s›nç fark› ile ayr›lm›ş olmas› ve içeriye verilen havan›n > 0.3 µm boyuttaki partikül-

ler için %99.97 etkinlikte olmas› gereklidir (3.2.3 ASHE 2006).

Saatlik hava değişim say›s› (> 12 ACH). Hava değişim say›s›n› art›rmak için re-

sirküle HEPA filtreleri kullan›labilir (10.2.2.2 ASHE 2006). Hava h›z› sabit olmal›-

d›r. Hava ak›m› her zaman en temiz ortamdan kirliye doğru olmal›d›r.

Uygulanabilirlik

İnfeksiyon kontrol komitesi taraf›ndan karar verildiğinde özel dizayn ve havalan-

d›rma koşullar› kullan›labilir (3.2.3.1 ASHE 2006).

İhtiyaç program›

Oda büyüklüğü ve alansal gereklilikler için uzman yard›m› ve görüşü al›nmal›-

d›r (3.2.3.2 ASHE 2006).

Say› ve yerleşim

Hastane içindeki say› ve yerleşimi infeksiyon kontrol komitesi ile beraber karar

verilmelidir (3.2.3.3 ASHE 2006).

Kapasite

Her odada sadece bir yatak bulunmal›d›r (3.2.3.4 ASHE 2006).

918. Febril Nötropeni Simpozyumu



Tesis gereklilikleri

Her odada el y›kama, koruyucu önlük değiştirme, temiz ve kirli materyallerin de-

polanabileceği bir alan hemen kap›n›n d›ş›nda veya hemen kap›dan girince planlan-

mal›d›r.

Odan›n duvarlar›, tavan› ve zemini d›ş ortamdan hava geçişini engelleyecek şe-

kilde s›zd›rmaz olmal›d›r.

Odan›n kap›s› kendiliğinden kapanacak şekilde düzenlenmelidir.

Odada tuvalet, duş ve el y›kama ünitesi bulunmal›d›r.

Odada bas›nç miktar›n› ve hava ak›m yönünü sürekli olarak izleyebilen sistem

bulunmal›d›r (3.2.2.4 ASHE 2006).

Her iki tip oda tavanlar› düzgün yüzeyli, f›rçalanabilir (scrubbable), emici olma-

yan, delikli olmayan, kimyasallara dayan›kl›, mikroorganizma çoğalmas›na izin ve-

rebilecek yar›k, çatlak vb. içermeyen özellikte olmal›d›r.

Asma tavan yap›lacaksa, üst hacimden ortama partikül geçişini engelleyecek şe-

kilde olmal›d›r. Delikli, oymal› uygulamalar uygun değildir (2.1-8.2.3.4 ASHE 2006).
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