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“ Suyu içmeden önce, kaynağını öğren…“ 

Bir Çin atasözü der ki; 

HASTANELERDE  SU KULLANIMI 
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Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını sınıflandırmak  gerekirse,  
 
• Hastanın kendi florası 
• Diğer hastalar veya hastane personeli 
• Hastanın içinde bulunduğu çevre  

Su yolu ile oluşan infeksiyonlar  
“hastanenin içinde bulunduğu çevre”  
kaynaklı infeksiyon sınıfında tanımlanır.  
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Hastanelerde su, birçok değişik amaç ve proses için kullanılmaktadır. 
 
Hastanelerde suyun kullanım alanları ; 
• Diyaliz üniteleri 
• Laboratuvarlar 
• Sterilizasyon 
• Buhar üretimi 
• İçme suyu üretimi 
• Kullanım suyu olarak sıcak ve soğuk su sistemleri 
• Kapalı devre su sistemleri 
• Açık devre su sistemleri 
• Mutfak ve çamaşırhaneler  
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Suyun Özellikleri 
 
Su, özellikleri itibariyle  3 ana başlık altında incelenebilir; 
• Fiziksel 
• Kimyasal  
• Mikrobiyolojk  
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Suyun Fiziksel Özelliği  
 
•Sıcaklık 
•Berraklık ve renk 
•Lezzet ve koku 
 
Fransız Halk Sağlığı Kurumu, içme suyunu kimyasal özellik bakımından  
A ve B normları olarak ikiye ayırmıştır; 
 
A normları: Herhangi bir içme suyunun içilebilir özelliklere sahip olmasıdır. 
B normları: Mükemmel bir suyun sahip olması gereken özellikler veya bu 
özelliklere sahip sulardır. 
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Suyun Kimyasal Özelliği 
 
Suyun kimyasal özellikleri, insanın, çevrenin, sistemlerin korunması 
bakımından, son kullanım noktasındaki cihaz ve ekipmanların özellikleri 
ve ihtiyaçları bakımından büyük önem taşımaktadır. 
 
Suyun başlıca kimyasal  parametreleri ; 
• PH Değeri 
• Çözünmüş Oksijen Miktarı 
• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) 
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 
• Askıda Kalan Katı Madde Miktarı (AKM) 
• Suda Bulunan Azot Miktarı 
• Suda Bulunan Fosfat Miktarı 
• Suda Bulunan Klorür Miktarı 
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Suyun Mikrobiyolojik Özelliği 
 
Bulaşıcı hastalıklar sudaki patojen ve bakteriler vasıtasıyla yayıldığından, 
suyun mikrobiyolojik analizi çok önemlidir. Patojen ve bakterilerin 
konsantrasyonları tayin edilemeyecek kadar düşük seviyeler de  bile 
hastalık yapabilirler.  

Bu nedenle sulardaki çeşitli 
bakterileri aramak yerine 
bakterilerin varlığını gösteren 
koliformlar aranır.   
Koliformlar zararsızdırlar. Ancak 
suda koliform bulunması suyun 
patojen bakteri içerdiğini 
göstermektedir.  
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Su ile bağlantılı enfeksiyon hastalıkları, bulaşma yollarına göre dört ana grupta 
incelenebilir; 
 
• Sudan Kaynaklanan Hastalıklar:  

İnsan ve hayvan dışkısı ile kirlenen sularda insanların enfekte olmaları nedeniyle 
çıkan salgınlar Tifo, Kolera, Viral Hepatit v.b. 
 

• Su Yokluğundan Kaynaklanan Hastalıklar: 
Suyu çok az olan yörelerde kişisel hijyenin yerine getirilmemesi  nedeniyle yayılan 
hastalıklardır. Trahom ve bazı barsak hastalıkları (Basilli Dizanteri) bu gruba girer.  
 

• Suda Yaşayan Canlılarla Bulaşan Hastalıklar: 
Bazı parazit yumurtaları, suda yaşayan omurgasız canlıların larvalar ının suya 
dökülmesi  ve  bu suyun içilmesi ya da kullanılması sonucu enfeksiyona yol açan 
hastalıklardır.  Şistosomiyazis bu grubun tipik örneğidir. 
 

• Su ile Bağlantılı Bulaşan Hastalıklar: 
Durgun sularda, sivrisineklerin yol açtığı sıtma hastalığı bu gruba girmektedir.  
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İshal 

Kolera 

Hepatit 

Tifo ve Paratifolar 

Sıtma 

Trahom 

Anemi 

Schistosomiasis 

Onchocerciasis 

Dracunculiasis (Guinea kurdu hastalığı)  

Dengue humması ve Dengue hemorajik ateşi 

Mantar hastalıkları 

Paraziter enfeksiyonlar 

Scabies  

Sularla bağlı hastalıkların en önemlileri şunlardır:  
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Hastanelerde Su Sistemleri ve Analizleri 
 
Hastanelerde çeşitli kullanım amaçlarına göre şebekeden gelen sular, 
arıtılarak farklı türlerde su üretilmektedir. Kullanım amacına bağlı olarak 
arıtılan suların proses aşamasında test ve analizleri yapılmaktadır.  
 
Bir tesiste başta hijyen olmak üzere sistemlerin korunmasına yönelik bir 
çok test ve ölçümler yapılmaktadır.  
 
Bu ölçümlerin başlıcaları ; 
• İletkenlik 
• pH 
• Toplam Sertlik  
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Kullanım Suları  < 500 µS / cm 

Kapalı Devre Isıtma Sistemleri > 1500 µS / cm 

İçme suyu 70 -120 µS / cm 

Diyaliz Cihazları < 5 µS / cm 

Sterilizasyon Ünitesi Buhar Üretimi < 10 µS / cm 

Yemekhane Çamaşırhane Buhar üretimi < 20 µS / cm 

Laboratuvar Cihazları < 2 µS / cm 

İletkenlik : 
 
İletkenlik bir su numunesinin elektrik taşıyabilme özelliğinin sayısal ifadesidir. 
Bünyesinde iyon bulunduran su bir iletkendir.  
Suyun iletkenliği ölçülerek, sudaki iyon miktarı yaklaşık olarak tayin edilebilir.  
Suyun iletkenlik değerinin birimi ( iyon saflığı) mikrosiemens/cm (µS/cm) dir. 
 
Hastanelerde kullanılan sistemlerin özelliklerine bağlı olarak su iletkenlik 
değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
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Suyun pH Değeri:  
 
Suda yaşayan canlılar suyun pH değerine karşı son derece hassas 
olduklarından, suyun pH’ı son derecede önemlidir. Su sistemlerindeki 
korozyon etkisinde de suyun pH’ı önem arz etmektedir.  
 
Suyun pH değeri ve Sağlığımız:  
“pH” suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. 
Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH- 
iyonları açısından dengededir ve pH değeri 7'dir.  
pH < 7 ise ortam asidiktir. 
pH >7 ise ortam baziktir.   
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Toplam Sertlik : 
 
Sudaki toplam Kalsiyum ve Magnesyum iyonlarıdır. Toplam sertlik ve 
Ca-sertliği olarak belirtilir ve birimi ppm CaCO3 . Suyun sertliği, sertlik 
derecesiyle ifade edilir.  
Ülkemizde Fransız derecesi kullanmaktadır.  
1 F.s.d = 10 mg CaCO3/L 
 
Suların sertlik dereceleri şöyle sınıflandırılabilir.  
0-75                 yumuşak  
75-150                 orta sert  
150-300                 sert  
>300  çok sert  
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Tesislerde Su Arıtma 
 
İçme ve kullanma sularında arıtma işlemi aşağıdaki amaçlar için yapılır; 
• Renk, bulanıklık, tat ve koku giderilmesi 
• Demir ve mangan giderilmesi 
• Amonyum giderilmesi 
• Su sertliğinin düşürülmesi 
• Sudaki korozif özelliğin giderilmesi 
• Tuzluluğun giderilmesi 
• Zararlı kimyasal maddelerin giderilmesi 
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Suyun Kimyasal Arıtımı İçin Kullanılan Filtreler 
 
• Savak sistemi depolar 
• Kum filtreleri 
• Reçine filtreler 
• Aktif karbon filtreler 
• Hassas kartuş filtreler 
• Membran filtreler 
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Suyun mikrobiyolojik arıtımı için kullanılan prosesler; 
 
• Ultraviole filtreleri 
• Bakteri filtreleri 
• Ozonlama 
• Klorlama 
• Klordioksit 
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İşletmelerde Yapılması Gereken  Testler ve Periyotları 

• Kullanım Suyu Sistemi 
• Isıtma ve Soğutma Kapalı Devre Suyunun Kimyasal Testi  
• Demineralize Suyun Kimyasal Testi  
• Kullanım Suyu Mikrobiyolojik  Testi  
• İçme Suyunun Kimyasal ve Biyolojik Testi  
• İçme Suyunun Mikrobiyolojik Testi  
• Atık Su Ölçümleri 
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Teşekkürler 


