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ÖZET 
 
Ülkemizde resmi makamlar tarafından uyulması zorunlu tutulmu� bir hastane standardı olmadı�ından 
hastanelerin ço�unda, çok farklı yerle�im ve HVAC tasarım (proje) kıstasları bulunmaktadır. 
 
Ço�u hastanede, “hava/personel/malzeme/hasta/atık” akı�ında, gerçek anlamda bir temiz oda tasarım 
kıstası görülememektedir. 
 
Bu nedenle de hastanelerin ameliyathane ve yo�un bakım ünitelerinde yaptı�ımız temiz alan 
performans kalifikasyonu, gerçek bir temiz alan performans kalifikasyonundan farklı, sadece bir 
(partikül sayımı) veya bir kaç testin yapıldı�ı çalı�malar olarak kalmaktadır. Hatta ço�u hastanede bu 
performans testleri, aynı temiz alanda bulunan farklı odaların ba�ımsız tek tek testlerini içermekte, 
temiz alanın bütününü kapsamamaktadır. Bu nedenle de gerçek anlamda bir temiz alan performans 
kalifikasyon raporu yazılamamakta, “durum tespit raporu” olarak verilmektedir. 
 
Bu sunumun amacı, yapılması gereken performans kalifikasyonları ile yapılabilinen performans 
kalifikasyonları hakkında bilgi vermektir. Bu sunumda temiz alanların mikrobiyolojik performans 
kalifikasyonundan bahsedilmeyecektir. 
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Temiz oda/alan; Partiküllerin oda içersine giri�i, burada olu�umu, alıkonması en az sınıra indirgenecek 
�ekilde yapılan, kullanılan, hava ile ta�ınan partiküllerin konsantrasyonunun ve ilgili di�er 
parametrelerin örne�in; sıcaklık, nem, basıncın gerekti�i oda [1]. 
 
Performans kalifikasyonu; Tesisin, sistemin veya ekipmanın, onaylanmı� proses, metot ve 
spesifikasyonlara dayanarak etkin ve tekrarlanabilir �ekilde çalı�tı�ının kayıtlandırılarak 
do�rulanmasıdır [2]. 
 
Ameliyathaneler ve yo�un bakım üniteleri hastanelerin temiz oda/alan kavramına giren en önemli 
alanlarıdır. Bu konudaki en önemli ve uluslararası standart ISO 14644-1 Bölüm 1: Hava Temizli�inin 
Sınıflandırılması standardıdır [1]. Fakat bu standart dikkatlice okunmaz ise �u yanlı� anlamaya neden 
olabilir ve olmaktadır: “Sadece partikül sayımı yapılarak bir temiz oda sınıflandırılabilir”. 
 
Oysa ki standardın Ek B bölümünde madde B.3 “Test öncesi �artlar” maddesinde �u ifadeye yer 
verilmektedir: 
 
B.3.1 “Teste hazırlık: A�a�ıda belirtilen testler ile test öncesi temiz oda veya alanın bütün halinde 
çalı�tırılmasına katkıda bulunan tüm beklentilerin tam oldu�u ve performans özelliklerinin çalı�tı�ı 
do�rulanır: 
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a) Hava akı� hacmi veya hız testleri 
b) Fark basınç testi 
c) �çerik sızma testi 
d) Takılmı� filtrenin sızıntı testi 

 
Kısaca yukarıda adı geçen testler uygun çıkmadıkça partikül sayımı yapılmasına izin verilmemektedir. 
 
 
 
 
2. PRAT�KTE UYGULANAN AMEL �YATHANE VE YO�UN BAKIM ÜN �TELER� HVAC 
TASARIMLARI 
 
Ameliyathane HVAC tasarımında genellikle 2 çe�it uygulama görülmektedir: 
 
1. Tek yönlü hava akı�lı tasarımı (unidirectional air flow [4]; ULF: Unilateral flow [3]) 
2. Tek yönlü olmayan hava akı�lı tasarımı (non-unidirectional air flow [4] 
 
Yo�un bakım ünitelerinin HVAC tasarımında ise genellikle tek yönlü olmayan hava akı� tasarımı 
gözlenmektedir. 
 
 
 
 
3. PERFORMANS KAL �F�KASYON TESTLER � VE KABUL KR �TERLER� 
 
Tablo 1. Temiz oda/alanlarda tasarım çe�itlerine göre testlerin listesi [5] 
 

Bölüm Testler Tek yönlü Tek yönlü olmayan 

6.1 Hava akı� hacmi ve Tekdüzeli�i 
Hava akı� hızı ve Tekdüzeli�i 

1,2,3 
1,2,3 

1,2,3 
OPT 

6.2 Filtre montaj sızıntı testi 1,2 1,2 

6.3 Partikül sayımı 1,2,3 1,2,3 

6.4 Oda basınçlandırılması 1,2,3 1,2,3 

6.5 Görsel hava akı� tanımlaması 1,2,3 N/A 

6.6 Aydınlatma düzeyi ve 
Tekdüzeli�i  1, OPT (2,3) 1, OPT (2,3) 

6.7 Ses düzeyi 1,2,3 1,2,3 

6.8 – 6.10 Sıcaklık Tekdüzeli�i 
Sıcaklık Tekdüzeli�i 

1,2,3 
OPT 

1,2,3 
OPT 

6.11 Titre�im OPT OPT 

N/A : Bu durumda uygulaması yok 
1 : Test donanıma hazır (as-built) fazında uygundur 
2 : Test insansız ko�ulda uygundur 
3 : Test çalı�ma ko�ulunda uygundur 
OPT : Test proses ihtiyaçlarına göre iste�e ba�lıdır 

Yapılan testlerin sırası iste�e ba�lı olsa da tek yönlü temiz odalarda bazı testlerin sırası 
a�a�ıda belirtilen sırada tercih edilir:  

Hava akı� hacmi veya hava akı� hızı (Bölüm 6.1) 
Görsel hava akı� tanımlaması (Bölüm 6.5) 
Oda basınçlandırılması (Bölüm 6.4) 
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Standartta belirtilen bu testlerden pratikte hayata geçirilebilen testler a�a�ıda sıralanmaktadır:  
 
1. Hepa filtre sızıntı testi [6]. 
 

1.1. Kullanılan ekipman ve malzemeler: 
1.1.1. Aerosol Jeneratörü 
1.1.2. Aerosol Fotometre  
1.1.3. Aerosol solüsyonu (PAO= Poly Alpha Olefin) 

 
1.2. Kabul kıstası: Filtre yüzeyinde, contasında ve kabininde yapılan tarama sonucunda a�a�ıdaki 

tabloda belirtilen de�erleri geçmemelidir. 
 
Tablo 2.  De�i�ik verimlilikteki filtreler için sızıntı boyutları [6]. 
 

Filtre Tipi 
IEST-RP-CC001.3 Partikül boyutunda Minimum Etkinlik (Maksimum nüfus etme)  

Tip C (HEPA) 99.99%  (0.01%) 0.3 �m  

Tip D (HEPA) 99.999% (0.001%) 0.3 �m  

Tip F (ULPA) 99.999% (0.001%) 0.1 to 0.2 �m 

Tip F (ULPA) 99.9995% (0.0005%) 0.1 to 0.2 �m 

Tip F (ULPA) 99.9999% (0.0001%) 0.1 to 0.2 �m 

Tip G (Super ULPA) >99.9999% (<0.001%) MPPS 

Tip J (HEPA) 99.99%  (0.01%) 0.1 to 0.2 �m or 
0.21 to 0.3 �m 

Tip K (HEPA) 99.995% (0.005%) 0.1 to 0.2 �m or 
0.21 to 0.3 �m 

MPPS: Most Penetrating Particle Size: En fazla nüfus eden partikül boyutu 
 
2. Hepa filtre hava hızı ve/veya debisi ölçümleri ve hava de�i�im sayısı [5,7]. 
 

2.1. Kullanılan ekipmanlar: 
2.1.1. Anemometre  
2.1.2. Balometre 

 
2.2. Kabul kıstası: 

2.2.1. Tek yönlü hava akı�lı (ULF) odalar için hepa filtre ortalama hava hızı min. 0,24 m/sn (tek 
bir noktada min. 0,20 m/sn) [3]. 

2.2.2. Tek yönlü olmayan hava akı�lı odalar için hava de�i�im sayısı min.25 kez/saat [8]. 
 
3. Basınç farkı ölçümleri [8,9,10]. 

 
3.1. Kullanılan ekipmanlar: 

3.1.1. Manometre (magnehelic) 
 

3.2. Kabul kıstası: 
3.2.1. Farklı sınıflar arası min 10-15 pascal [8,9]. 
3.2.2. Farklı sınıflar arası min 5-20 pascal [4,10]. 
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4. Partikül sayımları [1]. 

4.1. Kullanılan ekipmanlar : 
4.1.1.  Partikül sayım cihazı 

 
4.2. Kabul kıstası : 

4.2.1.  Temiz oda veya alanlar için seçilen temizlik sınıfına göre uyması gereken partikül 
limitleri a�a�ıdaki tabloda verilmi�tir. 

 
Tablo 3.  Temiz oda veya alanlar için temizlik sınıfları [1]. 
 

A�a�ıda gösterilmi� (konsantrasyon düzeyleri Madde 3.2’deki e�itlik (1)e göre 
hesaplanmı�tır) de�erlendirmeye alınan boyutlardan daha büyük ve e�it partiküller için 

en yüksek konsantrasyon düzeyleri (partikül/m³) 
ISO 

Sınıflandırma 
sayısı (N) 

0.1 �m 0.2 �m 0.3 �m 0.5 �m 1 �m 5 �m 

ISO Class 1 10 2     

ISO Class 2 100 24 10 4   

ISO Class 3 1000 237 102 35 8  

ISO Class 4 10000 2370 1020 352 83  

ISO Class 5 100000 23700 10200 3520 832 29 

ISO Class 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293 

ISO Class 7    352000 83200 2930 

ISO Class 8    3520000 832000 29300 

ISO Class 9    35200000 8320000 293000 

NOT : Ölçme i�lemi ile ilgili belirsizlikler, sınıflandırma düzeyinin tayini için üçten fazla sayıda olmayan 
önemli �ekiller kullanılarak gösterilen konsantrasyon verisini gerektiriyor. 

 
5. Sıcaklık ve Rutubet ölçümleri [1]. 

5.1. Kullanılan ekipmanlar : 
5.1.1.  Termometre  
5.1.2.  Higrometre 

 
5.2. Kabul kıstası : [3]. 

5.2.1.  18-24 ºC.  
5.2.2.  %50 Rh 
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SONUÇ 
 
Ameliyathane ve yo�un bakım ünitelerinde yapılan performans kalifikasyonları ço�u hastanede 
sadece birkaç noktadan alınan ve standarda uygun olarak yapılmayan partikül sayımları ile sınırlı 
kalmaktadır. 
 
Gerçek anlamda performans kalifikasyon testlerinin yapılmasını isteyen hastanelerin ço�unda da hepa 
filtre sızıntı testi ba�arılı olmadı�ından kalifikasyonlar ba�lanamadan son bulmaktadır (düzeltme 
maliyetleri yüksek olması nedeniyle). 
 
Hepa filtre sızıntı testi ba�arılı olan hastanelerin bir kısmında da yerle�im ve HVAC proje de�erlerinin 
uygun olmamasından dolayı hava hızı/debi de�erleri ve/veya basınç farkı de�erleri uygun 
bulunmamakta ve yine performans kalifikasyon raporu verilemeyip “durum tespit raporu” 
verilebilmektedir. 
 
Yukarıda sözü geçen testlerin tümünün uygun olarak tamamlanması durumunda partikül sayımı ve 
oda sınıflandırması testlerinde limit dı�ı bir sonuç elde edilmemektedir. 
 
Ameliyathane ve yo�un bakım ünitelerinin yerle�im tasarımı ve HVAC proje de�erleri, temiz oda/alan 
standart ve kıstaslarına uygun yapıldıkça, yukarıda sözü geçen testlerin uygun olması durumu gittikçe 
artan bir e�ilim gösterecektir. 
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