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Ener PELİN 

ÖZET 

ı:ıu yıuula, hastane içimleld çeşitli böltimlerde geçerli iç koşullıu,bö
lllmledn havalımdama gereksinimi ,hava fi Hreledne ait temel bilgiler 
ameliyathanelerde kullanılan flllreler, ele alınmıştır. 

GUUŞ 

Ilaalana ikllmlendlrmesi, konfor lkllmlendlrmeslnde Hnemsenmeyen bazı 
konuların titizlikle ele alınmasını gerektirir. Servisierin farklı sı

caklık ve nem gereksinimi, servisler arasında hava alrkUlasyonunun ba
sınç farkı yaratılarak, önlenmesi, tedavi sUreelnde ortaya çıkan mikro
organizmalar ve kimyasal artıkların havadan temizlenmesi ve duruma göre 
sterU lıava koşuliıınnuı sıığluımıısı, kıBııea hastalık ve tedavisi için 
gerekli uygun havanın verilmesi gereklidir. 

CH- GENm:, 
01.01- Taze hava gereksinimi : 

Hastane içindeki lıava, laz vs. yanında mikroorganlzmalarla kir
lenmiş durumdad1r. Taze hava hava kirliliğini azaltan bir faktördilr.Ha 
valandırma sistemi uygun projelendirilerek, içerde pozitif basınç yara
tılarak, dışardan filtre edilmemiş havanın girmesi önlenir. 

Dış hava, Içeriye göre temiz bölgeden alınmalıdır. 
01.02- Sıcaklik ve nem 1 

Uygun olMayan hava koşulları, bakterllerin Uramosine neden olur. 
Bazı. bakteriler, lı xl nemi fazla hava koşullaı·ında daha uzun sUre ya
şarlar. 

01.03- Dış !ıava emiş ağızları ı 

Dış havl'l, olıısılığı iilçilstiııde, exhaust "ğızlıırından uzakta ve 
fııı·klı yönlerde b,ı·akılmal.ıdır. Pis su hiivalıklarıııd"n, yoğun trafik 
akışı olan caddelerden en az 9 m uzakta olmalıdır. Doş hava paneurunıın 
en alt nokta'"• döşeme sevlyesinden Lll m yukarda hulıuımalıdır. Çatı 
Için bu yUksekllk, 0.9 m. ye dUşUrUieblllr. 

OZ- HAVA FILTRELERI IÇIN TEMEl. BILGILER 

Filtre seçiminde, verim değeri 
lei'l, kul iıımx lan test metodu anılarak 
amaçlarına gDre çeşitli test metotlar• 

başlıca kriterdir. Verim değer
veri Ii r. !'il hel erin kullanılma 
uygulanır. 

02.01- Toz tutucııluk (Weıght arreslance): 
Bilinen bileşimdeki toz, test edilecek filtre elemanından geçi

d.ldii;idnde, ağu·lık olıuak ölçUlen konsantrasyonıın, giren lıavıı konsan
trasyonu lle farkının giren hava konsantrasyonuna bHIUmU, olarak Ifade 
edilir. 
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02.02- Lekelema metoduna göre verim (Dust spot effıcıency) 
GörDiebilir karakterlstlklekl toz zerrelerinin test edilen filt 

re elemanından geçtilden sonra, özel bir filtre kaıtıdı Dzerinde bırak
tı~ı izierin ışık geçirgenliği lle ölçUIUr. 

02.03- Sodyum alevi testine göre verim (Sodlum flame test efflclency) 
Sodlum chlorlde solUsyonu, test edilen filtrenin Dst yDzDne sevk 

edilen havnnın içine enjekte edilir. Bu!ıarlasan solüsyonun ortalama kö
şegen bUyUkiDğU 0.8 pm, maksimum 1.1 pm, % 58 i 0.1 pm dan kilçUk krls
tallerl, filtreden geçtikten sonra, bir hidrojen alevinin rengini, hava 
nın konsantrasyonuna bağlı olarak, değiştirir. Filtrenin penetrasyonu
nun anında tesbitini sağlar. 

02.04- DOP testine göre peııetrasyon (DOP penelrallon test) 
HEPA filtreler Için kullanılan bir test metodudur. DOP (Dioclyl 

Phthalııle) buhıaı, hııva ile bil'lilde filtrenin bir yUziine verilir. Di
ğer yUzUnden özel bir clhazla yakalanarak, fotometre ile ölçUm yapılır. 

Flllrelerle liglll bir diğer terlm de, toz tutma kapasltesldlr. 

02.05- Toz tutma kapasilesi (Dust lıoldlng capaclty) 
Belli bir luırışıma göre hazırlanmış tozlar, test edilen filtre 

havasına verilir. Test sUresince kirlenen filtrede basınç dUşlimU artar. 
Basınç dUşUmU Imalatçının 6nerdltl maksimum detere vardığında, topla
nan toz miktarı ölçUlerek kapaslle tesbit edilir. 

02.08- Filtrelerln konstrUkslyonlari 
Filtreler genellikle, havalandırma 

kiı·lenmesini önlemek amacı lle, ısıtma ve 
nline kım u lur. 

santrallarında, teçhizatın 
satutma serpantlnlerlnln ö-

Temiz odalar Için kullanılan yDksek verimli flltreler, kullanım 
noktasına yakın bir veya birkaç hUcre Içine yerleştirlllr. Ameliyatha
nelerde bu, bUtilıı tavıını fi 1 tre bııııkosıı haline getirerek sağlanır. Di
ğer maksatlar için temiz odalarda, bir duvar da bu işlevi görebilir. 

Filtreleri.n seçimi ve işieti lmesinde, aşall;ıdald özellikler gö
zetllir. 

1- FIHreler, havanın taşıdığı özelliklere uygun olmalıdır. A
şırı yUklemelerl emniyet altına almak Için, % 10-15 bOyilk seçilmelidir. 

2- Fi llrel<"r, havanııı kirlll i ll; i, malıal lin is tedill;i temizlik de
recesi, beklenen hasıııç d\lşiimU, çalışma sıcaklıll;ı, bakım kolaylı~ı gibi 
işletme şartlarına uygun olmalıdır. 

3- Tesi.satın yalı rım mallyeti yanında, verim, uygunluk, bakım 
dellştlrme veya temizleme sUresi gibi unsurlardan oluşan işletme maliye 
tl de hesaba kalılmalıdır. 

Bir havalandırma sisteminde, flllrelerin konstrlikslyoııunda aşağı 
daki hususlara dikkat edilir. 

1- Flltreye kanal ba~lantısı, boyut ve şekil itibariyle, havanın 
tUm filtre yUzeylne ralıatça datılmasını satlıımalıdır. 

2- Filtrenin önUnde ve arkasında, kontrol ve servis Için gerekli 
0.5 Ila 1.0 m boşluk lıırııkılmalıdır. 

3- Filtre değişimi için ııygun ölç\lde giriş kapısı bırakılmalıdır 
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4- Temiz hava tarafında bUtUn baRlantılar, filtre edilmemiş hava 
nın sızmasını önleyecek şekilde contalı yapılmalıdır. 

5- Filtrenin 6nUndekl ve arkasındaki b61Umler aydınlalılmamlıdır 
B- Kullanılmayan flltrelerln hava giriş tarafı uygun bir panjur

la kapatılabllmelldlr. 
1- Flltrelerin giriş çıkış fark basıncının artması kirlendiRlne 

işaret eder. Özelllkle HEPA filtre hUcrelerlnde bunu Hlçen ve haber ve
ren bir slnyalizasyon bulunması faydalıdır. 

Çeşitli uygulamalarda verim ve tiplerine göre filtre seçimine i
lişkin bir çlzelge ekteki tablo.l de verilmiştir. 

Hastanelerin muhtelif böiUmlerlnde kullanılması öerllen filtrele 
rln verimleri aşaRıda tablo.Z de verilmiştir. 

Tablo.2 
------·--

Min Filtre verimi 
i 1 he Kullanma alanı 

-~;;;-rz . s ı ' a ayısı 

Ameliyathane ı-Geçiş odası 25 90 
Çocuk servisi Hogtm bakım 
Ilik nıı.kli 25 90 

2 organ naklı He pa 

h.,,, bok>m 25 !lO 
l Teşhis tedavi 

-----
Yemek hazırlık 
Çamaçırhane 80 -

1 
Ilastil kalm l 25 --
KIr li muhafaza 

--

03- HASTANE RÖLUMLERINDE HAVA DEGIŞIMI VE BASlNÇ ILIŞKISI 

Hastane bö!Umlerlndeki normal aktlvlteler, havadaki mikroorga
nizmaların yayılmasına sebep olur. llavalandırma sistemi, bakterllerin 
çevreye saçılmasını mUmklln oldııRunca 6nlemelldlr. EndUstrlyel temiz o
dalarda kullanılan laminer akım şekil, iıaslanelerln özelllkle kritik 
bölümleri Için tercih nedenidir. Özellikle, cerrahi mUdahale, ameli
yathane nnltelerlnde, laminer akım gereklidir. Du akım herhangibir en
gelle karşılaşıp bozulmamalıdır. Hava akımının oı·tam içindeki hızı, 

483 



0.46 m/s +- il.iO m/s seçilir. Enfeksiyona hassas 
akım istenir. 

odalarda da lamineı 

Odalar ve katlar arasında, açık kapılar,hasta slrklilasyonu, sı

caklık farkı, dikey şafiiarda merdlvenlerde ve asansör boşluRondaki bı 
ca etkisi nedenlle tabii hava slrklilasyonu vardır. Yukardaki faktUrle
rin hepsini kontrol altına almak pratik olarıık olanııksızdır.Ancak, ha
va daRıtımında, Ihtiyaca göre pozitif veya negatif basınç satlanııbilir. 
Bu yolla ters y8nde bir hava llareketi yaralılarak 9 denge saRianabilirn 

İzolasyon odaları, otopsl odaları y8ksek oratida bulaşıcı kalıntı 
içeren odalarda, komşu ortama yayınımı önlemek Için negatif basınç yarı 
Idır. Negatif basınç, eııhaust edilen havadan daha az hava !iflemeklı 
sağlıuu r. 

Cerrahi servislerdeki amellyethanelerde, bunıın aksi istenir. Bal 
teriyel kalıntılardan arınmış hava islendilinden, bitişik oda ve kori
dariara göre, bu mahallerden lıava hareketini önlemek !izere, pozitif ba
sınç yaratılır. Pozitif basınç, eııhaust edilen havadan daha fazla havı 
Oflemekle sağlanır. 

Negallf veya pozitif basınç farkını muhafaza etmek Için, oda ka
pıları altındaki boşluk minlmuma lndirlllr. 

llavalandırma basınç ilişkisi, lablo.3 de verilmiştir. Havalandır 
ma sistemi, hava akımı, temiz ortamdan daha az temiz ortama olaeak şe
kilde projelendırilmelidlr. Tablodaki hava deRişim sayıları, mahal kul
lanılmaditl zaman, tekrar kullanıma açıldılında, basınç dengesi sUratlı 
kurulabllecekse,% 25 azaltılabilir. 

Enerji ekonomisi satlamalt Için, ortam içinde, ayrıca klima ellıa
zı, ran-coil ( reciculated unlt ) kullanılabilir. % 100 dış hava ile çı 
lışan sistemlerde, bıı olanaksız oldutmıdan, enerji ekonomisi ısı gel'i 
kazanım cl!ıazları ( heal recovery uııll ) lle sallanır. 

(l4-CERRAIIİ SERV! S! 

Hastanede aseptlk koşullıuuı, en titiz şekilde kontrol edildili 
bölflmdnı·. llııradııı cerrahi ekipmandan ve operasyon ekibinin çalışmalarn 
dan bol miktarda balderi gelir.Ameliyathanede en hassas yer, ameHyal 
masası ve yakın çevresldlr. 

04.1- Ameliyathane 

Ortııı btlyiUillkte bir hastanede, amellyathane, ad 1 durumlar dış n 
da 11-12 saat ıırııınnda kullanılır. Enerji ekonomisisatlamak maksadı i
le kullanma saatleri dışında, hava miktarının azaltılması istenir. !lt 
durum genel basınç dengesini bor,ahl 1 ir. Proje aşamasında ameliyatham 
nin kullanılma koşulları hastane yönetimi tarafından bildirilmelidir. 

Amellyatlıanede Istenilen koşııllar şaRıdadır. 

l- Sıcaklık 20 Ila 24 C arasında ayarlanabllmelldlr. 
2- ll ıl nem mlııimum% 50 maksimum% 60 olmalıdır. 
3- Pozitif basınç% 15 fazla hava vererek satlanmalıdır. 
4- 'Kapılar sızdırmaz olmııl ı, duvar ve tavanlarda, sızdırmazld 

satlanmalıdır. MUmkUnse oda Içindeki pozitif basınç özel bir manometrE 
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lle lzlen ilmelldlr. 
5- Mahal içindeki nem ve sıcaklık Biçen elhazlar, kolayca görUna 

nlllr bir yerde olmalıdır. 
R- Filtre verimi tablo.Z ye uygıın olmalıdır. 
1- Genelllkle temiz hava tavandan verilir. Çevre duvarlarındaki 

dfişemeye ın exhaııst menfazleri lle çekilerek, aş 1 dotru laminer a-
kım teşkil ilir. Komple filtre b~nkosu hAline getirilmiş bir tAvan ve 
ya, ihel ol.aı·ak imal edilmiş bir l'ilhe hUcresiırd Içeren bir veya bil' 
kaç tavan dlfUzörUnden Ufleme yapılır. 

8- Kanallarda akustlk lecrlt yapılacaksa, yangın emniyeti yan1n 
da mantar Uremeslnl engeliiyen bir boya lle korunmaltdır. 

01.2- Postaperatif servis 

Ameliyathane lle batiantılı kullanılır. S1caklık 24 C, b ıl 
nem m.hdmıım % 50 1 maksimum% 60 olmalıdır. Amt,llyal sonrası hastada a 
nestezl kalıniısı nedeni ile dotan kokunun dışarı sızmasını 6nlemek 0-
zere,bu mahalde dış hava lle havalandırma 6nemlldlr. Burada da pozitif 
basınç s lanmalıdır~ 

05- DOGUM SERVISI 
Cerrahi servis koşulları burada da saRianmalıdır. 

SERVISI 

Yeni anların hastane ortamına uy11m satlamaları için sıcak-
liı.k ve nem sabit tutulmalıdır. Hava akımı draft etkisi yaratmamahıhr. 
!!ava tavan dl.fUziirleı'i ile verilir, döşemeden en az 75 mm yukarıya ko
nulmuş diinUş menrezleri lle çekilir. 

Tam teşekkfiiiU çoctnk servislerinde, muayene odaJ·arı için, 24 
C sıcdrlık, minimımı% 30 maksimum% 60 bağıl nem isl.eıımekteıHı·. Annenin 

IUmU de benzer koşnilara sahip olmalıdir. Çocuk bakım Unlteslııde, mua 
yene böltlmilne ve doktor odalarına göre pozitif basınç s lamııalHhr. 

EseTiya, ıımayeırıe hii!ilmU ile bakım hiiliimU arasına bu mııl<satla bir kori-
do.r koand.uır~ 

Özel bakım ilni!esinde, genellilde ldivöz vardır. Küv6zden çı 
kııırıhm çoeııklıHnı dışarıya uyumıı Için, 24 C ile 27 C arasnıda ayıırla-
nııbillı· sıcaklık ve minimum% 30 ila maksimum% 70 arasında d lşken 
batıl nem istenir~ 

MUşahada odasında, sıcaklık ve nem diğer hiiiUmlerdekl gibidir 
Bu biilUmdekl çocuklarda nadir görU!en semptomlar olahlleceti Ihtimaline 
karşın, havanın dller bB!Umlere yayılmasını önlemek Uzere, negatif ba
S HIÇ s lan u·, 

IH- A.CİL SERViS 

Bu servis, başvuruların çoklıılu ve temizille riayet etmemele 
ri nedenlle hastanenin en kirli bö!UmUdUr. Tablo.3 teki travma odası ko 
şullar1 geçerlidir. Sıcaklık ve nem ameliyathanedeki gibi o!malıdır.Bek 

leme salonunda hava değişimi en az 10 defa/h olmalıdır. Heklemede ve o
flalerde, sıcaklıtın ve nemin konfor şartlarını sallaması yeterlidir. 
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OS- BAKlM SERViSI 

OR.I- Hasta odaları 
Tablo.2 ve tablo.3 de filtre verimi ve hava değişim değerleri 

kokuyu ve ara enfeksiyonları önleyecek dunımdadır. Izole edilmiş hasta 
odalarına% 100 diş hava verilir. 

Kış dizayn sıcaklığı 24 C knru termometre, % 30 ba!';ıl nem, 
yaz dizayn sıcaklığı 24 C kuru termometre, % 5o bağli nemdir. 

Odalarda fan-coıl kullanıldığında, oda içindeki WC hacimierin 
den, verilen dış havaya eşdeğer exhanst yapılır. 

08.2- Yoğun bakım : 
Buraya postoperatır bakım lle koroner bakım arasında değişken 

klinik şartlarda hastalar gelir. 24 C Ila 27 C arasında dellşken kuru 
termometre, % 30 ila % BO arasında detişken bağıl nem lle birlikte po
zitif basınç Istenir. 

09·· AIIIEL.IYATHANE UYGULAMALAlU 

09.1- Temiz oda uygulama etOdU Reslm.l 
DB.Z- Temiz oda uygulama etOdU Resim.! 
09.3- Çevresi ile birlikte çift zonlu santral akış şeması Resim.3 
Ameliyathane, doktor odalarından bir koridorla ayrılmiştir. Orta bOylik 
IUkte bir özel lıastanede, maliyeti arttırmamak Için çift zonlu tek sarıl 
ral kullaniimıştır. Cibazın bö!Omlerl şöyledir : 

2.zon. ildnd. derecede temiz odalar dönüş damperi 
Dış hava giriş damperi 
kıuışnı hileresi 
Sentetik Amer Glas 11157.25 EU2 
Torba filtre Varlcel EU R 
Torba filtre Yarieel EU B 
Çift devirli asplrat6r 1450/725 d/d 7483/3741 mS/Iı 
lsıtıcı serpantin 39860 Kcal/lı 
SoRutucu serpantin 38908 Kcal/lı 
Birinci zon alın (face) ve hy-pnss dnmperl 
Ikinci zon face (face) ve by-pass damperl 
l.zon. birinci zon exhaust asplral6rU 3741 m•lh 
Eıdıaust damperi 
lsıtıcı Uç yollu motorlu vanası 
Soğutucu Uç yollu motorlu vanası 
Birind zon HEPA filtre hileresi 

Birinci zon servise girdiğinde ; 

Exlıaust damperl otomatik olarak max konuma açılacaktır. 
Dış hava giriş damperl max. konııma açılacaktır. 

Birinci zon IIEPA filtre hUcrelerl giriş damperl max.konuma açılacaktır. 
Exhaııst aspirotörU çalışmaya lıaşlıyacaklır. 
SantrAl vanlllalörD yUksek devlre geçecektir. 
Mevsim dıırumuna göre, ısıtma veya solutma serpantini devrededlr. 
Her zonıın 7 no.ln zon duyar elemanlarının 4 no.lu elektronik panellere 
g6nderdlli slnyal sonucu, paneller, 2 no.!u alın (face) ve by-pass dam
pel'i.,rinl gen)ldi konuma getirecektir. Serpantin çıkış sıcaklıl!;ını öl-
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çen 7 no.lu ıhıyar eleman, gereldi görılUğiinde, 4 nn.lu panel vıısıtııs.ıe 
soğulucu Uç yollu vanıısına veya ısıtıcı Uç yollu vanasına kumanda ede
cektir, 
10 no.lu dış hava 
si ile birlikte, 
(face) ve by-pass 

kompanzasyon termostadı,7 no.lu Ikinci zon hlssedici-
6 no~lu panel vasıtası ilejikinci zon 2 no,luı. alın 
damperlerine kumanda edecektir. 

Birinci znn servisten çıktıRında 

Exhaust asplratörU duracaktır. 
Exhaust asplratörU çıkış dampari kapanacaklır. 

Dış hava giriş damperi min. konuma kapaııacaklır. 
Santral aspirat6rU dUşUk devire geçecektir. 
Birinci. zon HE!'A filtre hUcreleri damperi kııpanacııktn. 

HE!'A fiHre hlleı·clcri dampel'i, filtre ldı·!cııdiğ"l ı.amım da kııpııhlmah
dır. Ru, bir U manomelı-esi ile kontrol edilerek manual olarak yapılabil 
dili gibi, statik basınç hissedieisi lle otomatik olarak yapılabilir. 

KAYNAKLAR : 

1987 ASIIRAE llamlhook System nnd Applientioıı 
1988 ASIIRAE Hamlbool< 1\qııipmeııt 

Alr Condltioning Eııglneeriııg WP Jones-Edwnr 

ÖZGEÇMİŞ 

İTÜ Makina Fnkill leslııden, 1961 de diplomasını aldı. Ul6!l yduıa !<adar 
çeşitli kamu ve özel teşebbUslerde, mekanik lesisal şantlye şefi olarak 
görev yaptı. 1968 yılında, mekanik lesisat proje, yOklenlcl va danışman 
lık hizmetleri veren bOrasunu açtı. 1908 Ila 1973 ve 1980-1082 yılları 

arasında makina mlilıendislili eğitimi veren çeşitli kıırıı!ıış!ıudıı Öğretim 
görevlisi olarak p~ı·t-time çalıştı. llalen kemli bürosunda mekanik tesi
sat proje ve danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. 
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ÇE ŞI TU UYGULAMALARDA VERIM VE TIPLERINE GÖRE FILTRE SEÇIMI 

t ~ ~ u .. 
~ 

o .. ~·-

15 • ffi ii:t 
tç hı:ı\1'(! z ~ll 

Ju ,H('/ cv-ı u 
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--------

i ON riL TR!' 2/ID< li!. mı: ON liLTRl! SON 
U'\tlULAMA 

-~R!M li!. mE özru.ll<LER t1P llERilA t1P 

Boycık pcır-tlkn"erl tutrııc 
(;Otnoeıı-hı:me, de- eerptltıtln!er1 klrdEın vıa toı 
po. Makanık ®!<Ip- A1 Gengkml:!: GerekelE % 50-!35 toz Porıst tlp lffl)IQ Gıw~tıılz don kOf'umo 
morı odeı!on, tob- tutuculuk d&ısr filtre 
lo ôdcılorı, lıovdoıı 
dırmo aantraf1ortn-

. 

do mıtmo ve soou t 
ma eı$ff)oııtlnl®firıın 
kon.mmosırıdo 

A2 Go<'*"'' 

öz.m proe&a olonlcı 81 Gerı:ıf.tell! Gereksiz % 75-90 toı C'r$1lşletftmle ya Genııksfz Ortakıma temlrlfk. % 65 
rı, el~idrlk otôlye!0 tutueuluk ze)41. lı:artuş w rlrnle ı:ıolenlerlıı }'C: 35 fnt, 
!1, boyrı otölyelerl, 

% 30·-60 !d<a 
y;:ı torba ffHrc % 60 verimle tomeını:ı tu 

bıtrolor, l®onıtuı:ır \'$)'0 elektronik tabllme, btrkıeım durnon 
ı ... lemm rnGhı&JM wı boyo partl'keıllerlnl tuto-

ç,or-0 venm Marıual t0mh:!ııı-· bfimo 
ııoontr wır de-
qr,tfrl!eblf Up 

-

% 75 ıo 35 o- G&ill~etflrn1e ya % 96 dmı fo:ı:to Torbo Up! wyo G~Veksl:t Ortolomcmın Otıtftnde tGmlt 
E:!&ktrorılk atö!yelerl roeıııdcı to:ı:: tu·- ıeyll lf'@lyt] tor-· toı: tutueu!uk, elektronik, ~~ lik, )'@rfe~lk torlara etklsl:z, 
toplı:ıntı odaları, or- Ct tucutuk, '% 25 1- bu tfpl % M-55 !~ele otcrımo\lk 11m1h: torba tipleri duman ve bo-tolllmo konfor da- !o 4.0 lekelemeı me mtıtodu """ ""'. ya portıkollorlne atknl, tılgo 
ıeyf o~ttınd~l bo- metlödu w.ıırlml rnt ro dumorııno kıamoo etknl rol or c---. 

olektrorılk tpf&r tomemen 
G®r~ktıl:t ~el:ı:: % 9!3 dom rarlo Torho l'l!trodrm 

e tk lll 

C2 lot tutuculuk soora eı!Ektrontk 
% 80-85 fekG-
lemo~ verimf 

Boatarı&let, fioe !bo- 01 %75Ho85to Gmf~etnmıııı ya " 98 derı foıkı % 95 Çok temiz olan, dtımon, ol 
rtıtuorlort, ı;meptlk tutuculuk,% 25 xe~l \le}'\:1 tor- toı: tutuculuk DOP do gora dumanı. boya parti-
olmayem bırnit alan ncı 40 ll!lke!mıe b• !Ipi !lt 80-55 ltiks- gıotlr!!e kOihırfnııı karşı e-tknl, bokte ,.,. ml!ltodu vulml lem«ı V&rlml btlft hoc rnsre kı:n-wı tı<:ı~l atklll 

re 

02 G11'rekef% O erel< sb: n 98 den fcızfo Torbo fflheden Ger$kslı: 
tot tutucu!uk, sonro tt1r.tktrontk 
n eo-95 tek111-
leme wıriıııf 

-

Hol!ri.cıne V$ Hı:ı.ç labo E1 %75fiol35to Genlthıt.llml$ )O !lt 915 den farleı Torbo \fp! V0~ >f.J9.97 % Bakter-ller6,todlocıktlv tozltı 
n:ıtuarior. 6!6idronlk tutueuluk,51 25 n}'tl Yıı)IO tor- tot tutuculuk e!Mı:tr-orılk, ~ OOP de- to, tokelk toıiaro, dt.ınıon 
lmcılotmdo!d teml:ı: O no 40 leke1emtı ba Upl n 80-85 leke- otonnıatlı( ıııml z: OlıttlrHeb1 ~ Gtg<YG dumontnu kcırtı do!ar,rodloaktlv olan metodu ı;srlmf lemn verimi "'"'" nr hOot"$ etkftl 
lar 
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RASTARE BöLOHLERlMDE HAVA DEGlŞİMİ VE BASlNÇ !LlŞKlS! 

IŞLEV Komşu Minimum Minimum % ı 00 Oda- unit 
Bölümler! e Dış hava Toplam hava Eıhaust Kullanımı 

basınç ueğişimi Değişimi 

·------

CERRAHI SERVIS 
Ameliyathane { 1 !00 dış hava ) p 15 ıs Evet Hayır 
Ameliyathane ( Iç hava sirkülasyonu ) p 5 15 istenirse Hayır 
Postaperatıf servis p ı 6 istenirse H ayı ı 
X ray ı ı ıs istenirse Hay ı ı 
Doğum p s ll istenirse Hayır 
Çocuk odası suiti p 5 ll istenirse Ray ır 
Travma bölümü p s 11 istenirse Hayır 
ÇOCUK BÖLOMO 
Hasta odası ı- istenirse istenirse 
Tml et K istenirse evet hayır 
!oğun bakım p ı 6 istenirse hayır 
!sol asyon f. 1 6 evet hayır 
lsolasyon girişi ı- ı lO evet hayır 
Hasta odaları koridoru ı- 1 4 istenim istenim 
TEDAVI VE TEŞH!S 
Muayene odası ı- 1 6 istenirse istenim 
Tabiplik ı 1 1 istenirse istenim 
Ecı.ane p ı 4 istenim istenirse 
Tedavi odası f- 1 6 istenirse istenirse 
X ray ı- 1 6 istenirse istenirse 
Fiı.ik terapi ve hıdroterapi N 1 6 istenirse istenirse 
Kirli. muha!aıa N ı lO evet hayır 
Temiı muhafaıa p ı 4 istenirse istenirse 
Otopul N 1 11 evet hayır 
Bakteriyoloji laboratuarı R 1 6 evet hayır 
Biyokimya p 1 6 istenirse hayır 
Citoloji p 1 6 evet hayır 
Hlstoloji N 1 6 evet hayır 
Nuilear tıp K 1 6 evet hayır 
Patoloji K 1 6 evet hayır 
Smloji p 1 6 istenirse hayır 
H!ZH!T BÖLUMLER! 
Mutfak ı ı- 10 evet hayır 
Çamaşırhane K istenirse 10 evet hayır 

ı Davlumbaılardan çekilen havayı karşılamak üı.ere 
verilen taıe hava, davlumbarlar çalışmadığı ıa-
man poıitil basınç yarıtmal ürere, faıla tutulur. 

Tablo. 3 
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