
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Evlice
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hastanede İnşaat ve Tadilat Sırasındaki İnfeksiyon Riskleri ve 
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Giriş

Hastanelerde inşaat ve tadilat faaliyetleri:
• Süreklilik arz eder
• Maliyeti oldukça yüksektir
• İlişkili infeksiyonların her yıl yaklaşık 5000 ölüme neden olduğu tahmin 

edilmektedir.

Stichler JF.  J Nurs Adm 2007; 37:319–23



Giriş

• Tadilat faaliyetleri ciddi toz kontaminasyonuna neden olabilir 

• Özellikle  çok miktarlarda mantar sporu bu şekilde yayılabilir.

• Tadilat faaliyetleri başta Aspergillus sp. olmak üzere fungal infeksiyonlar için 
bağımsız bir risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Chang CC, Intern Med J 2008; 38:538–41. 



İnşaat Yapım Onarım İşlemlerinin Sınıflaması:

A sınıfı: Gözlemsel ve invaziv olmayan aktivitelerdir

• Kiremit/çatı veya tavan kaplamasının kaldırılması (yaklaşık olarak 1.5- 2 m2’de 
bir kiremit veya daha az, 30 dakikadan kısa süreli çalışmalar),
• Zımparalama yapılmadan boyama, duvar kaplama,
• Hasta odasında küçük su tesisat işleri (en fazla bir hasta odasında, 30 dakikadan 

kısa süreli

• Hiç toz oluşturmayan, duvarların delinmediği, yıkılmadığı, çatıya müdahale
edilmeyen işlemler hiçbir gruba girmez. 



İnşaat Yapım Onarım İşlemlerinin Sınıflaması:

B Sını& : Küçük çaplı, minimal toz oluşturan, kısa süreli işlemler; 
• Duvarların, ça,nın/ tavanın delindiği/ kırıldığı ancak toz kontrolünün sağlandığı

küçük işlemler
• Havalandırma tamira,, 
• Asma tavanın >1.5 m2 kaldırılması ve kablo döşeme vs. işlemin yapılması 
• Duvarlarda küçük bölgelerin badanası veya zımparalama 
• Hasta odasında su tesisa,, (>2 hasta odası ve >30 dakika su tesisa,na yapılan 

girişimler, su kaçağı varsa >1 litre) 



İnşaat Yapım Onarım İşlemlerinin Sınıflaması:

C sınıfı: Orta- ciddi düzeyde toz oluşturan, yıkım, kırılma, 
sökülme gerektiren işlemler
Tek bı̇r ı̇ş gününde tamamlanamayacak işlemler; 
• Duvarların badana/ duvar kağıdı kaplama öncesi

zımparalanması 
• Yer döşemelerinin kaldırılması
• Kiremitlerin kaldırılması, aktarılması, çatı tamiratı
• Yeni duvar örülmesi
• Büyük oranda kablo döşenmesi işlemleri
• Birden fazla hasta bakım odasında (>2 hasta odası), uzun süreli

(her biri >60 dakika) su tesisatına yapılan girişimler



İnşaat Yapım Onarım İşlemlerinin Sınıflaması:

D sınıfı: Büyük yıkım, inşaat ve yenileme 
projeleridir
• 3 iş gününden uzun sürede tamamlanacak işlemleri 

içerir
• Büyük çaplı yıkımla tüm elektrik veya bilgisayar 

kablolarının sökülüp, değiştirilmesi,
• Birden fazla hasta bakım alanında uzun süreli su 

tesisatına yapılan girişimler ve su kesintisi varlığı



Hasta grupları ve risk düzeyleri

Grup 1: Düşük risk 
• İdari birimler
• Kullanılmayan hasta servisleri 
• Halka açık alanlar 



Hasta grupları ve risk düzeyleri

• Grup 2: Orta risk 
• İmmunosuprese hasta olmayan dahili servisler 
• Ekokardiyografi
• Nükleer Tıp
• Endoskopi 
• Radyoloji 



Hasta grupları ve risk düzeyleri

• Grup 3: Orta-Yüksek risk 
• Acil Servis 
• Yeni doğan ünitesi
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisleri 
• Cerrahi Bölümler
• Laboratuarlar



Hasta grupları ve risk düzeyleri

• Grup 4: Yüksek risk 
• İmmunosuprese hasta bakılan tüm birimler 
• Tüm yoğun bakımlar 
• Tüm ameliyathaneler ve doğumhane
• Kemik iliği transplantasyon ünitesi
• Hematoloji ve Onkoloji servisleri, poliklinikleri 
• Yanık Ünitesi
• Diyaliz ünitesi
• Kemoterapi ünitesi



İnşaat işlemine göre önlem düzeyinin belirlemesi:

Risk Grubu A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı D Sınıfı

Grup 1 Düzey I Düzey II Düzey II Düzey III/IV

Grup 2 Düzey I Düzey II Düzey III Düzey IV

Grup 3 Düzey I Düzey III Düzey III/IV Düzey IV

Grup 4 Düzey II Düzey III/IV Düzey III/IV Düzey IV



Risk düzeyine göre alınacak önlemler

Düzey I
• İşlemlerin minimal toz oluşturacak yöntemlerle yapılması 
• Asma tavan veya kiremitlerin en kısa sürede yerine konması 
• İşlem biter bitmez çalışma sahasının temizlenmesi 

Ling ML et al.. Antimicrob Resist Infect Control. 2015;4:58. 



Risk düzeyine göre alınacak önlemler 
Düzey II

İnşaat Sırasında Alınacak Önlemler
• Toz kontrolü için çalışılan bölgenin

nemlendirilmesi 
• Havalandırma girişlerinin ve pencerenin 

bantlanarak kapatılması 
• Çalışılan bölgenin giriş ve çıkışına toz tutucu 

paspas konması 
• İnşaat süren bölgenin ısıtma, soğutma ve 

havalandırma sisteminin kapatılması veya 
mümkünse diğer bölgelerden ayrılması 

İnşaat Sırasında Alınacak Önlemler
• Çıkan moloz ve atıkların delinmez ve toz 

geçirmez torbalara konarak taşınması
• Alanın kullanıma açılmadan ıslak olarak 

silinmesi
• Çalışma alanının yer/yüzey dezenfektanı ile 

silinmesi 

Ling ML et al.. Antimicrob Resist Infect Control. 2015;4:58. 



Risk düzeyine göre alınacak önlemler 
Düzey III

• İnşaat süren bölgenin ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sisteminin diğer bölgelerden
ayrılması 

• İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin
toz sızmasını önleyecek şekilde plastik 
bariyerlerle örtülmesi, örtünün
sabitlenmesi 

• Çalışma alanında negatif basınçlı
havalandırma ve HEPA filtrasyon
sağlanması

• Çıkan atık ve molozların sağlam ve kapalı 
sızdırmaz taşıma kapları içinde atılması 

• Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca 
kapatılarak bantlanması 

• İşlem tamamen bitip İnfeksiyon Kontrol 
görevlilerince onaylanana kadar toz bariyerlerinin 
yerinde kalması 

• Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık 
yayılmamasına özen gösterilmesi

• Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi

• Yer/yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik yapılması 
• Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin eski 

haline getirilmesi 

Ling ML et al.. Antimicrob Resist Infect Control. 2015;4:58. 



Risk düzeyine göre alınacak önlemler 
Düzey IV

• İnşaat süren bölgenin ısıtma, soğutma ve
havalandırma sisteminin diğer bölgelerden
ayrılması

• İşlem başlamadan önce çalışılacak bölgenin
toz sızmasını önleyecek şekilde plastik
bariyerlerle örtülmesi, örtünün sabitlenmesi

• Çalışma alanında negatif basınçlı
havalandırma ve HEPA filtrasyon sağlanması

• Tüm delik, boru, kablo giriş yerlerinin
sıkıca bantlanması

• Çalışma bölgesine girişte bir ön oda
yapılması, çalışanların içeride giydikleri
giysileri bu bölgede değiştirerek dışarı
çıkışlarının sağlanması

• Çalışma bölgesine giren her personel
tarafından galoş giyilmesi, çıkarken
çıkartılması

• İşlem tamamen bitip İnfeksiyon Kontrol
görevlilerince onaylanmadan bariyerlerin
kaldırılmaması

• Bariyerleri kaldırırken etrafa toz ve atık
yayılmamasına özen gösterilmesi

• Atık ve molozların sıkıca kapatılmış kaplarda
atılması

• Kapaklı olmayan atık kaplarının ağzının sıkıca
kapatılarak bantlanması

• Yer/yüzey dezenfektanı ile ıslak temizlik
yapılması

• Isıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin
eski haline getirilmesi

Ling ML et al.. Antimicrob Resist Infect Control. 2015;4:58. 



Yıl,  Yazar Etken Populasyon Epidemiyolojik faktör

Hava Kaynaklı

1976 Aisner et al1 Aspergillus spp Akut lösemi
Yanmaya  dayanıklı izolasyon 

malzemesi

1982 Lentino et al2 Aspergillus spp Kemik iliği transplantasyonu Yol inşaatı,  açık pencere ,klima

1985 Krasinski et al3 Rhizopus; Aspergillus Yenidoğan Asma tavan

1987 Streifel et al4 Penicillium spp Kemik iliği transplantasyonu Çürümüş ahşap dolap

1987 Weems et al5 Rhizopus; Mucor sp; Kemik iliği transplantasyonu İnşaat faaliyeti

1991 Arnow et al7 Aspergillus sp Cancer-melanom
Fayans; nemlendirilmiş hücre 

inkübatörleri; hava filtresi

1993 Flynn et al8 Aspergillus terreus Yoğun bakım Yoğun bakım yenileme, asansörler

1994 Gerson et al9 Aspergillus sp General Halılar

1995 Alvarez et al10 Scedosporium prolificans (inflatum) Hematoloji (Nötropenik hasta) İnşaat, çevresel (olası)

1996 Pittet et al11 Aspergillus sp KOAH Hava filtresi değişimi

1993 Sniadeck et al16 Mycobacterium xenopi Endoskopi (Pseudo) İçme suyu

1997 Dearborn et al17 Stachybotrys atra Yeni doğan Su sistemi hasarlı evler

1997 Fridkin et al18 Acremonium kiliense Ayaktan cerrahi Hava nemlendirme sistemleri

Bartley JM. Am J Infect Control. 2000;28(2):156-169.

Tadilat esnasında gelişebilecek infeksiyonlar













Derecelendirme
Öneriler aşağıdaki kategorilere göre derecelendirilir: 
Kategori IA: İyi tasarlanmış deneysel, klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla güçlü bir şekilde 

desteklenen ve kuvvetle önerilir 
Kategori IB: Deneysel, klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklenir
Kategori IC: Eyalet ya da ülke uygulamaları ya da  ‘Amerikan Mimarlar Akademisi 

’ gibi  hastanelerin tasarım ve yapımıyla ilgili rehberleri yayınlayan profesyonel ekip önerileri
Kategori II: Teorik olarak ve klinik ve epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmiştir 
Çözülmemiş Sorun :Herhangi bir öneri sunulmamaktadır. Etkililik konusunda fikir birliği veya 
yetersiz kanıt yoktur.

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities



İnşaat, Tadilat, İyileştirme, Onarım ve Yıkım /Öneriler

A İnfeksiyon kontrol komitesi liderliğinde multidisipliner bir ekip oluşturun (1B,

1C)

Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities



İnşaat, yenileme, onarım ve yıkım projeleri için multidisipliner koordinasyon ekibinin önerilen 
üyeleri ve işlevleri
• İnfeksiyon kontrol komitesi üyeleri
• Epidemiyolog
• Laboratuvar personeli
• Hastane yöneticileri
• Mühendis
• İlgili birim sorumluları (örneğin, transplantasyon, onkoloji ve yoğun bakım ünitesi)
• Çalışan sağlığı güvenliği personeli
• Çevre hizmetleri personeli 
• İnşaat yöneticileri veya temsilcileri
• Mimarlar, tasarım mühendisleri, proje yöneticileri ve müteahhitler



Görev ve sorumluluklar
• Üyelerin görevlerinin koordinasyonu
• Projenin risk değerlendirmesi
• İnşaat faaliyetlerinin tüm infeksiyon kontrol önlemlerinin denetlenmesi



B Hava yoluyla bulaşan infeksiyon etkenleri ve riskleriyle ilgili hem inşaat ekibini 
hem de sağlık personelini eğitin (1B)



C İnfeksiyon kontrolü için inşaat sözleşmelerine sorunların zamanında 
düzeltilmesini sağlayacak mekanizmaları ve yaptırımları dahil edin (1C)



D Bağışıklığı baskılanmış hastaların için inşaat, faaliyetleri sırasında sürveyans (Aspergillus
sp.) çalışması başlatın (IB) 

Ø Aktif sürveyansla, bağışıklığı baskılanmış hastalarda fungal infeksiyonlarını izleyin. (IB)

Ø Hastanenin mikrobiyolojik, histopatolojik ve ölüm sonrası verilerini periyodik olarak 
gözden geçirin (IB) 

Ø Aspergilloz veya sağlık bakımıyla ilişkili diğer hava kaynaklı   

mantar enfeksiyonları meydana gelirse,  kültür ve doku biyopsileriyle 

en kısa sürede tanı koymaya çalışın (IB).



Tesisin geçici olarak ‘devirdaim’ havasıyla çalışıp çalışamayacağını belirleyin;

mümkünse, bitişik hava girişlerini kapatın.

ØBu mümkün veya pratik değilse, filtreleri sık sık kontrol edin ve partikül

birikmesini önlemek için gerektiğinde değiştirin.

Ø Özellikle izole odalarda, pencereleri kapatın ve mümkün olan her yerde diğer dış

hava girişi kaynaklarını (örneğin, merdiven boşlukları ve koridorlardaki açık

kapılar) azaltın (IB)



İç alandaki inşaat faaliyetleri için:

Øİnşaat alanlarından gelen tozun hasta
bakım alanlarına girmesini önlemek için
bariyerler inşa edin; (mantar sporlarına
geçirmeyen, yanmaya karşı dayanıklı)

ØOdaları çalışma bölgelerine bitişik olan
hastaların bağışıklık durumlarına göre
yerlerini değiştirin (IB, IC)



Ø Toz yayılımını en aza indirmek için yaya trafiğini hasta bakım alanlarından uzağa 
yönlendirin. (IB) 

Ø İnşaat çalışanları için: 
Uygun şekilde  belirlenmiş girişler, koridorlar ve asansörler; 

Kıyafet değiştirmek ve ekipmanı saklamak için ayrı bir alan 
Koruyucu giysiler ( tulumlar, ayakkabılar ve başlıklar ) (1B)



Ø Çalışma alanlarını ve girişlerini günlük olarak temizleyin 
Ø Çalışma alanından çıkarılmadan önce aletleri ve alet arabalarını ıslak bezle silin 
Ø Çalışma alanı girişine nemli paspaslar yerleştirin
İnşaat artıklarını, molozları atmadan kapalı kaplara koyarak ağzını kapatın (1B)



Tavan döşemelerinin çıkarılmasını
gerektiren büyük onarımlar için plastik
levhalar veya prefabrik plastik üniteler
kullanın; tozu temizlemek için negatif
basınç sistemi kullanın ya da havayı
doğrudan dışarıya verin (IB)



ØSert bariyerler kaldırılmadan önce toz ve döküntüleri tutmak için bariyer perdeleri 

kurun. (IB) 

ØHava filtrelerini temizleyin veya değiştirin; kullanılmış filtreleri atın. (IC)



Olmsted RN. Infect Dis Clin North Am. 
2016;30(3):713-728. 



• Bağışıklığı baskılanmış hastaların  bulunduğu alanlarda yapılan tadilatlarda rutin 
mikrobiyolojik hava örneklemesiyle ilgili bir öneri sunulamamaktadır. 
Çözülememiş sorun



Mikrobiyolojik Hava  Örneklemesi

Özellikle hastane inşaatlarında  havalandırma sistemlerinin  değerlendirilmesinde ya 
da epidemiyolojik araştırmalarda yararlı olabilir

Birçok çalışmada hava örneklemesi yapılmış 

ØBir derlemede, 49 makaleden 22 (%45) ’sinde  hava  örnekleme yapılmış
ØHavadaki fungal spor seviyesi büyük ölçüde değişiklik gösteriyor
ØFungal spor seviyesi 1 -659 CFU/m3 arasında

Lai KK. A  Am J Infect Control 2001; 29:333–7. 



Mikrobiyolojik Hava  Örneklemesi

• Fungal spor konsantrasyonuyla fungal infeksiyon ilişkisini gösteren çalışmalar da 
oldukça kısıtlı

Ø < 1 CFU/m3 fungal spor seviyesi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda  aspergillus salgını ile 
ilişkilendirilmiş.

Lai KK. A  Am J Infect Control 2001; 29:333–7. 

Olmsted RN. Infect Dis Clin North Am. 
2016;30(3):713-728. 



Mikrobiyolojik Hava  Örneklemesi
Standardize bir yöntem yok. 

Sorunlu alanlar:

Veri toplama,  analiz, yorumlama
Havayı örnekleyici tipi
Örnekleme yerleri ve zamanı
Hava hacmi, hava akış hızı

Bu nedenlerle mikrobiyolojik hava örneklemesi ve çevre kültürü rutin olarak önerilmiyor.

Olmsted RN. Infect Dis Clin North Am. 
2016;30(3):713-728. 

Lai KK. A  Am J Infect Control 2001; 29:333–7. 



Fungal infeksiyona dair epidemiyolojik kanıt varsa, kaynağı belirlemek ve ortadan 
kaldırmak için çevresel değerlendirme yapın IB
Yüksek hacimli bir hava örnekleyici kullanarak havadaki mantar sporlarının 
potansiyel kaynaklarından çevresel örnekler toplayın IB



• Dekontaminasyon için EPA (United States Environmental Protection Agency) 

kayıtlı bir anti fungal biyosit ( bakır-8-kinolinolat) kullanın. Kategori IB

• Çevresel bir kaynağı tanımlanmadıysa, infeksiyon kontrol önlemlerini ve 

mühendislik önlemlerinizi gözden geçirin. IB

• Mümkünse, hastalardan ve çevreden izole edilen  Aspergillus spp.'nin moleküler 

alt tiplendirmesini yapın. II



• Yüksek riskli alanlara hava sağlayan sistemler optimal değilse geçici olarak 
portatif, endüstriyel sınıf HEPA filtreleri kullanın. Kategori II



Özetle;

Øİnşaat ve tadilat faaliyetleri yapılacak işin büyüklüğüne göre kategorize edilmeli
ØHastaların risk düzeyleri belirlenmeli
ØEn yüksek riskli alanlar: Hematoloji ve transplantasyon üniteleri, yoğun bakımlar
ØEn sık: Aspergillus başta olmak üzere fungal infeksiyonlar
Ø Toz yayılımı en aza indirilmeli
ØHava yolu örneklemesiyse hala tartışmalı



Teşekkürler…


