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 مقدمه

 انتشار و زیتم و تازه یهوا ورود از است عبارت یمارستانیب یهتهو

 هدف با مارانیب یها اتاق ای مارستانیب یها بخش درون در آن

 کااهش  پرسنل، و مارانیب تنفس یبرا سالم یهوا نمودن فراهم

 خارو   زین و مارستانیب داخل در شده دیتول ندهیآال مواد غلظت

 عفونت گسترشاز مانع که ینحو به مارستانیب از ها ندهیآال نیا

 ماانع  نیهمچنا  پرسانل  ایا  و مااران یب نیبا  هوا از منتقله یها

 .گردد مارستانیب از خار  به ها عفونت نیا گسترشاز
 

  هوا قیطر از انتقال

 یما  جااد یا یزمان زیر اریبس قطرات انتشار اثر در یماریب تیسرا

 هوا در یادیز فاصله و یادیز زمان مدت به عفونت عامل که شود

 یاجبار و یاریاخت دسته 2 به تواند یم هوا از انتقال .باشد معلق

 :شود یبند گروه

توسط  فقط که  است ییزا یماریب عوامل شامل یاجبار انتقال -

 )یویر سل مانند(  شود یم منتقل یعیطب طیشرا در زیر قطرات

 تواناد  یما  کاه  اسات  ییزایماریب عوامل شامل یاریاخت انتقال -

 جااد یا مختلا   و چندگاناه  یرهایمسا  و راههاا  توسط را عفونت

 مثال ( شود یم منتقل زیر اریبس قطرات توسط عمدتاً اما د،ینما

 )مرغان آبله و سرخک
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  ساعت در هوا یضتعو

 ایا  شده وارد یهوا حجم که دهد یم رخ یزمان هوا ضیتعو کی

 آل دهیا ا طیشرا در .باشد اتاق حجم با معادل اتاق از دهش خار 

 حافف  درصاد  63 هوا ضیتعو هر با هوا از منتقله ذرات اختالط،

 یم حفف را ماندهیباق درصد 63 دوم یهوا ضیتعو و گردند یم

 ذرات یینماا  کاهش به منجر هوا رییتغ در شیافزا تعاقباًم .دینما

 صورت در متر 4×3×2ابعاد با اتاقی برای .گردد یم زیر اریبس

 سااعت  در هاوا  تعاویض  بار 6 تازه، هوای ثانیه در لیتر 44 تهیه

 .گردید خواهد انجام
 

 )باال راندمان با هوا ذرات ونیلتراسیف (هپا ونیلتراسیف

 و محكم قاب یک در که است انداختنی دور و خشک نوع صافی

 در .اسات  گساترده  آوری جمع واسطه دارای و گرفته قرار مقاوم

 ایا  كارون یم 4.3 قطار  یدارا که فتاالت اکتیل دی ذرات مقابل

 بنابراین است، درصد 79/77 بازدهی حداقل دارای داشته بزرگتر

 را هاوا  تیا فیک و نماوده  حافف  هاوا  از را یتنفس یها آئروسل

 .دهد یم شیافزا
 

  یمنف فشار اتاق

 فشار تحت که یاتاق . باشد یم بخش 2 نیب هوا فشار در اختالف

 از کاه  دارد، مجااور  بخاش  باه  نسابت  یکمتر فشار است یمنف
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 یما  یریجلاوگ  مجاور یها بخش و ها اتاق رونیب به هوا انیجر

 .دینما
 

 مثبت فشار اتاق

 کاه  یاتااق  .باشاد  یم اتاق ای بخش 2 نیب هوا فشار در اختالف

 دارد، مجاور بخش به نسبت یشتریب فشار است مثبت فشار تحت

 .دینما یریجلوگ اتاق داخل به هوا انیجر از که
 

 انواع مختلف تهویه در بیمارستان

 یعیطب هیتهو( الف

 به یرونیب یهوا عیتوز و آوردن یبرا یعیطب یروهاین از استفاده

 .است ساختمان خار  ای داخل

 شاده  جااد یا فشاار  ایا  بااد  فشار توانند یم یعیطب یروهاین نیا

 .باشند خار  و داخل یهوا نیب یچگال اختالف توسط

 یکیمکان هیتهو( ب

 نمودن خار  ای و نمودن فراهم یبرا یكیمكان یروهاین از استفاده

 .باشد یم اتاق یهوا ضیتعو و هوا

 یبیترک هیتهو( ج

 یما تفاده اسا  یعیطب و ه مكانیكییتهو از یبیترک ویههت سیستم

 براساا   هیا تهو حالت نیتر مناسب انتخاب یبرا یفرصت .دینما

 .دینما یم فراهم طیشرا
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 یتنفس ماسک

 شیپا  یبارا  ذرات کاردن  لتار یف ییتوانا با کماس از یخاص نوع

 N95  ماسک .باشد یم یعفون قطرات زیر هسته تنفس از یریگ

 باا  )روغان  هرگوناه  فاقد( ذرات از درصد 79 حفف راندمان دیبا

 .باشد داشته را كرونیم 3/4قطر
 

  مطبوع هیتهو

 در فضاا  کیا  یهاوا  یكا یزیف طیراآن ش یط که است یندیفرا

 .شود یم داشته نگاه مطلوب طیشرا

 و یپااک  رطوبت، حرارت، درجه همزمان کنترل قیطر از کار نیا

 .ردیگ یم صورت هوا حرکت جهت

 در ماار یب شاخ   اطاراف  ذرات غلظت بر که یاصل فاکتور چهار

 :از عبارتند گفارد یم ریتاث اتاق

 شیافزا زین ذرات غلظت اتاق در ذرات دیتول زانیم شیافزا با .1

 .ابدی یم

 اندازه به که یخروج یهوا مقدار و رونیب از هوا نیتأم نسبت .2

 .است مرتبط اتاق

 هیتهو ستمیس ییتوانا بر که شده نیتأم هوا ونیلتراسیف سطح .3

 .گفارد یم ریتأث اتاق یهوا ذرات غلظت یساز قیرق در

 تاا  دهد انتقال را ذرات تواند یم اتاق در هوا حرکات و تالطم.4

 .گفارد یم ریتأث اتاق هر در غلظت بر هوا عیتوز كهییآنجا
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 عفونت از درصد 14 که است شده زده نیتخم منابع از یبعض رد

 نشاان  منابع از یبعض نیهمچن ،هستند هوابرد یمارستانیب یها

 در ژهیو یها مراقبت بخش یها عفونت از درصد 16 که دهد یم

 .باشد یم هوابرد یپاتوژنها انتقال جهینت

 هاا  ممیكروارکانیسا  ساایر  و هاا یباکتر تعاداد  بار  یادیا ز عوامال 

 اتااق  در افاراد  تعداد مثال بعنوان .باشند یم موثر بیمارستاندر

 هر در فرد کی .باشد یم موثر هوابرد یهایباکتر شمارش بر عمل

 94444 تاا  3444 تواناد  یما  تیا فعال  میازان  باه  بساته  قهیدق

 99 یبطاورکل  .دینما خود رامونیپ یهوا وارد را  سمیكروارگانیم

 بیشتر دارند، را هوا قیطر از انتقال پتانسیل ها كروبیم از درصد

 و شاده  آلوده یالتورهایونت از یا جهینت بیمارستاندر ها عفونت

 .باشند یم مستقیم تما  ای یگفار لوله

 پااتوژن  نیتار  یاصل نیلیس یمت به مقاوم آرئو  لوکوکیفاستا

 لوکیاستاف یاصل منبع. تاس شده جدا یمارستانیب عفونت عامل

 عامل رو یو .باشد یم یعفون یها زخم مارستانهایب در آرئو 

 عفونت عوامل نیخطرناکتر از یكی ، سار  حاد یتنفس سندروم

 یهاا  یدمیا اپ باشاد،  یما  مارساتان یب پرسانل  یبرا یمارستانیب

 سار  به مبتال مارانیب رشیپف از بعد هفته کی عمدتاً سار 

 توجه با .شود یم جادیا مارستانیب در فرد شدن زولهیا از قبل و

 پاروژه  اجارای  زماان  در هوابرد یها عفونت گسترش احتمال به
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 یا منطقاه  ونیلتراسا یف از استفاده بیمارستان در یبازساز یها

 .باشد می یضرور
 

 هوا قیطر از منتقله یها عفونت بر موثر عوامل

 منباع  در قطارات  داخال  در داریا پا یزایماار یب عوامل وجود( 1

 عفونت

 از بعاد  قطاره  داخال  در زایماار یب عوامال  ماندن زنده تیقابل( 2

 :ریا نظ یماوانع  با مواجهه از پس آن دوام و منبع از شدن پرتاب

 یخشك بنفش، ماوراء اشعه ر،یتبخ حرارت،

 در عفونات  جااد یا جهات  یکننادگ  آلاوده  دوز حداقل وجود (3

  حسا  زبانیم

 حسا  زبانیم کی با مواجهه(4

 هاوا  قیا طر از منتقلاه  یهاا  یماار یب انتقال یها روش 

 )هوابرد(

 تواند یم حسا  یها زبانیم در هوا از منتقله یها عفونت واعان

 در شده منتشر یها سمیكروارگانیم با ینیبال مواجهه از یا هنتیج

 و گرد آب، خاک،( یطیمح مخازن که یزمان در .باشند هوا

 جملاه  از روشاها  از یكا ی قیطر از )شده فاسد یآل مواد و خاک

 وارد )زاتیا تجه و یسااختمان  ماواد  آب، هاوا،  انیا جر افاراد، (

 سام یكروارگانیم ده،یا گرد یدرمان و یبهداشت مراکز و مارستانیب

 ریا تكث درزها، جمله از داخلط یمح در تواند یم شده وارد یها
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 یهاا  عفونات  منباع  عناوان  باه  و منتشر هوا در متعاقباً و یافته

 .باشند یدرمان و یبهداشت مراکز در هوا از منتقله

 یروشها از یكی عنوان به قطرات در ها سمیكروارگانیم با مواجهه

 .باشد یم میمستق انتقال

 از بزرگتر ذرات اندازه با قطرات از یابر ،سرفه و عطسه زمان در

 گارفتن  قرار معرض در به منجر که.  گردد یم جادیا كرونیم 9

 .گردد یم متر یک از کمتر فاصله در حسا  افراد بالقوه

 از ییهاا  نموناه  رو یا و آدناو  رو ،یا و ناو یر آنفلاونزا،  رو یا و

 که آنجایی از .شوندمی  منتشر روش نیا از که هستند ییپاتوژنها

 نیهمچنا  شاوند،  یم منتقل میمستق طور به عمدتاً، عوامل نیا

 لافا  دارناد،  را هاوا  از سقوط به لیتما وزنشان علت به نیز قطرات

 گساترش  از یریجلاوگ  یبارا  یمنفا  فشاار  یها اتاق از استفاده

 ییکاارا  و نباوده  کنناده  نییتع عوامل نیا از یناش یها یماریب

 .ندارد یچندان

 نیبا  قطار  با زیر قطره هزار 44 ارانتش باعث است ممكن هعطس

 از هیا ثان بر متر 144 تا سرعت با که گردد، كرونیم 12 یال 9/4

 اریبس قطره هزار 3 حدود سرفه كهیحال در .شوند می خار  بینی

 قاه یدق 9 یطا  در قطاره  تعداد نیهم باًیتقر .کند یم جادیا زیر

  .دیآ یم بوجود کردن صحبت
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 هوا قیطر از انتقال یروشها

 قطرات ازطریق انتقال(الف

مای   تولیاد  را قطارات  عفاونی،  بیماری به مبتال فرد که زمانی در

 از کمتار ( کوتاه افتمس در هوا طریق از میكروارگانیسم ها کند،

 بینی مخاط و چشم غشاء روی بر و  شده رانده جلو به )متر کی

 قطارات  طریق از انتقال گردد، یم نینش ته میزبان یک دهان و

 هوا در معلق بصورت زیادی زمان مدت قطرات این .دهد می رخ

 بارای  هاوا  ویاژه  جابجاایی  و تهویاه  بناابراین  مانناد،  نمای  باقی

 . ندارد کارایی قطرات این انتقال از جلوگیری
 

 قطارات  هساته  قیا طر از انتقاال  روش 2 به هوا طریق از انتقال

 یم رخ عفونی عوامل یحاو غبار و گرد ذرات انتقال یا هوا منتقله

 :است شده آورده ادامه در که دهد

 قطرات هسته طریق از انتشار( ب

 کردن سرفه و عطسه زمان در قطرات خرو  باالی سرعت اثر در

 و هاا  ویارو   حااوی  ریاز  قطارات  ،)هیثان بر متر 144 تا( بیمار

 معموالً که گردند می منتشر بیرون به تنفسی ستگاهد از باکتریها

 تاه  قطرات هسته این .باشند می کمتر یا میكرون 9 قطر دارای

 هوا در یادیز مدت به بنابراین و شوند نمی نشین

 در نشاوند  حفف تهویه سیستم توسط که زمانی تا و مانده یباق

 .آیند می در چرخش به هوا
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 غبار و گرد( ج

 هوا، در باال ماندگاری قدرت با عفونی عوامل به آلوده غبار و گرد

 می بیمارستان محیط در عفونت شیوع باعث مخزن یک عنوان به

 شاده،  خشاک  خلاط  از شاده  جادیا غبار و گرد نیهمچن .شوند

 یهاوا  یآلاودگ  به منجر هوا در موجود عفونی ترشحات با همراه

 .گردد یم مارستانیب
 

  مارستانییب هیتهو یاصل اجزاء

 داخال  باه  کاه  رونیا ب یهاوا  تیا فیک و مقدار :هیتهو زانیم.1

 .شود یم وارد مارستانیب

 اسات  مارساتان یب در هوا انیجر یکل جهت :هوا انیجر جهت

 .باشد آلوده یها بخش سمت به زیتم یها بخش از دیبا که

 قیطر به دیبا رونیب یهوا :هوا انیجر یالگو ای هوا انتشار.2

 دیا تول یهاا  ندهیآال و دهیگرد مارستانیب از بخش هر وارد موثر

 .گردند خار  یموثر نحو به مارستانیب بخش هر در شده
 

 یعیطب هیتهو

 به یحرارت یشناور یروین و باد مثال عنوان به( یعیطب یروهاین

 از را رونیا ب یهاوا  )رونیا ب و داخال  یهوا یچگال اختالف علت

 داخال  باه  هاا  هاواکش  و رهاا ینورگ هاا،  درب ها، پنجره قیطر

 سااختمان  خاار   باه  را داخال  یهاوا  نیهمچنا  و سااختمان 

 در یعیطب هیتهو از استفاده زانیم .ندینما یم تیهدا مارستانیب
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 سااکن  اشخاص رفتار و ساختمان نقشه هوا، و آب به مارستانیب

 .دارد یبستگ مارستانیب در

 اتاق طرف 2 در ها پنجره که زمانی در طبیعی تهویه ترین بیش

 بساتن  یعا یطب هیا تهو اصلی مشكل .گردد می فراهم باشند باز

 می بیماران همراهان توسط سرد هوای و شب زمان در ها پنجره

 اگازوز  یاسقفی  جمله از اختالط های فن انواع از استفاده .باشد

 میازان  تاامین  زماان  در فقط ها پنجره در شده تعبیه هایی فن

 انتشار باعث اینصورت غیر در چون است مجاز بیرون هوای کافی

 .گردند می بیمار اتاق در هوا های آالینده بیشتر

 پنجره ازاستفاده  قیطر از تواند یم بیمارستان در یعیطب هیتهو

 بخاش  2 نیب در بزرگ کانال کی هیتعب ای و اتاق طرف 2 در ها

 از هاوا  کاه   است یا بگونه ماریب تخت و ها اتاق ییجانما .باشد

 .شود یم خار  گرید سمت از و وارد سمت کی
 

 یکیمکان هیتهو

 یم ها فن .شود یم جادیا ها فن قیطر از معموال یكیمكان هیتهو

 یبرا هوا کانال در ای وارها،ید ای ها پنجره در میمستق بطور توانند

  .گردند نصب اتاق از هوا خرو  ای هوا نیتام

 هاوا  و آب باه  یبستگ استفاده مورد یكیمكان هیتهو سیستم نوع

 حاداقل  باه  دیا با هاوا  ذنفو مرطوب و گرم یهوا و آب در .دارد

 ستمیس تیوضع نیا در .داد کاهش را ریتقط نیهمچن و یدهرس



11 
 

 مقابل در .گردد یم استفاده معموال مثبت  فشار یكیه مكانیتهو

 از هاوا  خارو   دیا با ریا تقط کااهش  یبارا  سارد  یهاا  میاقل در

 فشاار  باا  هیا تهو دیبا تیوضع نیا در برسد، حداقل به ساختمان

 .گردد استفاده یمنف

 ایا  توالات  حماام،  مانناد  ناده یآال دیا تول محال  یهاا  اتاق یبرا

 اتاق در. گردد یم استفاده یمنف فشار با هیتهو از اغلب آشپزخانه

 در هاوابرد  عفونات  کنتارل  یبارا  اساتفاده  ماورد  یتنفس زولهیا

 راهارو  به نسبت پاسكال 9/2 یمنف فشار حداقل دیبا مارستانیب

 .گردد حفظ
 

 یبیترک هیتهو

 مورد یهوا انیجر زانیم نیتام جهت( مرکب( یبیترک هیتهو در

 مای  هاستفاد )فن( مكانیكی تهویه با همراه یعیطب تهویه از نیاز

  .گردد

 از توان یم ست،ین مناسب ییتنها به یعیطب هیتهو که یزمان در

 در هیتهو زانیم شیافزا یبرا مناسب قدرت با  )فن(  ها هواکش

 .استفاده کرد ها اتاق

 بطاور  اتااق  یهاوا  کاه  گردناد  نصاب  ای بگوناه  دیبا ها فن این

 .گاردد  هیا تخل رونیب طیمح به سق  ای وارید قیطر از میمستق

 یبساتگ  نظر مورد هیتهو زانیم به ها هواکش نیا اندازه و تعداد

 .شود حاصل اطمینان آن قدرت از استفاده از قبل دیبا و دارد
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 مطبوع هیتهو ستمیس از یبردار بهره و هیپا اصول

 اهاداف  با یدرمان یبهداشت مراکز در مطبوع هیتهو یها ستمیس

 :شوند یم یطراح ریز

 پرسانل،  یبارا  مطلاوب  ساطح  در هاوا  رطوبت و دما ینگهدار-

 کنندگان مالقات و مارانیب

 بو کنترل-

 شده آلوده یهوا حفف-

 مارانیب و کارمندان محافظت یبرا ازین مورد یهوا نمودن فراهم-

 مارستانیب در هوا از منتقله زایماریب یپاتوژنها به مستعد

 هاوا  قیطر از منتقله زای یماریب یپاتوژنها انتقال خطر شکاه-

 .مستعد افراد ریسا به آلوده مارانیب از

 لترها؛یف ؛یخروج و یورود کی شامل مطبوع هیتهو سیستم کی

 در رطوبات  کنتارل ( رطوبات  اصاال   یهاا  سمیمكان ای ندهایفرا

 و شیسارما  زاتیا تجه ؛)زمساتان  در رطوبات  حافف  تابساتان، 

 عیا توز یبارا  وزریفید کانال؛ ؛یخروج یهوا اگزوز فن، ش؛یگرما

 .باشد می هوا مناسب

 ییکاارا  عادم  جملاه  از مطباوع  هیتهو زاتیتجه عملكرد شکاه

 انتشاار  افازایش  باعاث   یضاع  ینگهدار و نامناسب قیعا لتر،یف

 .گردد می مارستانیب در هوا از منتقله یها عفونت
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 یمرکز مطبوع هیتهو ستمیس

 از رطوبت و دما میتنظ از پس عیتوز سیستم به شده  واردهوای 

 در و شده داده عبور شتریب یپاکساز یبرا لترهایف از یا همجموع

 مجزا کانال قیطر از سپس شود، یم عیتوز مختل  یها بخش

 .شود یم داده برگشت مطبوع هیتهو ستمیس به

 میمستق بطور معموال توالت رینظ هایی مكان از هوا مارستانیب در

 در .گردد تیهدا دیبا یرونیب اتمسفر به مجزا کانال قیطر از و

 یبستر آن در سل به مبتال مارانیب که مارستانیب از ییها بخش

 به اتاق ای بخش داخل یهوا باید امكان صورت در باشند یم

 هپا لتریف از حتما بخش در بازچرخش از قبل ای و منتقل رونیب

 .شود داده عبور

 یجانب روش کی عنوان به توان یم بنفش ماوراء پرتو ستمیس از

 از توان ینم اما نمود استفاده مارستانیب در هوا یپاکساز یبرا

 .نمود استفاده هپا ونیلتراسیف نیگزیجا عنوان به آن

 براسا  دیبا ها تانمارسیب در مطبوع هیتهو یها ستمیس یطراح

 میتنظ رطوبت، میتنظ حرارت، درجه میتنظ رینظ یپارامترها

 هوا چرخش هوا، ونیلتراسیف ،)گریكدی از فضاها یجداساز( فشار

  .باشد رونیب یهوا به هوا هیتخل ای و اتاق در
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 یا منطقه مطبوع هیتهو

 هر رطوبت و دما بتوان که است آن مطبوع هیتهو نوع نبهتری

 ها مارستانیب در و نمود میتنظ و کنترل مستقل طور به را محل

 ای و یماریب نوع و یبستر مارانیب به توجه با آن بخش هر که

 و دارد الزم را یمخصوص ییهوا طیرا  زولهیا اتاق و عمل اتاق

 هیتهو از دیبا داد، انجام را هیتهو عمل مرکز، کی از توان ینم

 .نموداستفاده  یا منطقه مطبوع
 

 آشپزخانه هود

 از استفاده مارستان،یب آشپزخانه جمله از بزرگ یها آشپزخانه در

 یامر طیمح در مطلوب شرایط بقاء یبرا مناسب هیتهو ستمیس

 بو یپراکندگ موجب نكهیا بر عالوه حیناصح هیتهو . است یضرور

 ،شود یم مجاور یها اتاق و آشپزخانهسطح   سراسر در گرما و

 و ها سق  وارها،ید سطح یرو را یروغن بخارات از یا هیال

 طیمح ساختن نامطلوب ضمن امر نیا .نشاند خواهد زاتیتجه

 و طر  در .دینما یم جادیا نظافت در یجد مشكالت ،یغفاخور

 در هوا سرعت که شود داده یبیترت دیبا هودها نیا ییجانما

 بخارات و دود بو، گرما، فرار از تا باشد یکاف هود دهانه مجاورت

 .شود یریجلوگ آشپزخانه یفضا به

 میتقس نوع 2 به مارستانیب آشپزخانه در استفاده مورد یها هود

 نوع و یچرب به آلوده دود یآور جمع یبرا اول نوع :شوند یم

 نوع هود .شوند یم استفاده بو و گرما بخار، یآور جمع یبرا دوم
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 )لتریف( دهانه سطح .باشند ریگ یچرب لتریف یدارا دیبا اول

 در دیبا اجاق از بزرگتر دود، بهتر جفب یبرا یک نوع یهودها

 یاربس یهوا هیتخل یبرا دو نوع یهودها . شود گرفته نظر

 .رندیگ یم قرار استفاده مورد چرب ریغ مرطوب
 

 مطبوع هیتهو ییکارا بر موثر یپارامترها

 دما. 1

 و یبهداشت مراکز و مارستانهایب در مطبوع هیتهو یها ستمیس

 کاناله تک یها ستمیس در .هستند کانال دو ای کی یدارا یدرمان

 تمام در گرادیسانت درجه 8/12 یدما با دیبا شده خنک یهوا

 میتنظ یبرا کانال یانتها در ترموستات کی از و عیتوز ساختمان

 .گردد استفاده بخش هر به توجه با ازین مورد یدما

 سرد یهوا انیجر یبرا کانال کی دیبا کاناله دو یها ستمیس در

 کانال دو نیا .گردد استفاده گرم یهوا انیجر یبرا کانال کی و

 به توجه با را مناسب یدما و مخلوط گریكدی با اتاق هر از قبل

 صورت به که دما استاندارد .ندینما یم فراهم مارستانیب بخش

 یها بخش به یبستگ است شده ارائه مطلوب رنج ای و عدد کی

 عمل، اتاق یبرا هوا یدما .باشد یم متفاوت مارستانیب

 گرادیسانت درجه 23 یال 24 دیبا زیتم کار اتاق و یآندوسكوپ

 .باشد

 به که ییها بخش در گرادیسانت درجه 24 از باالتر حرارت درجه

 دیبا دارند، ازین مارانیب شیآسا و یراحت جهت ،یباالتر یدما
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 یال21 یدما دیبا مارستانیب یها بخش اکثر یبرا .گردد فراهم

 مثال طیشرا به توجه با البته .گردد فراهم سانتی گراد درجه 24

 یکمتر یدما به ازین است ممكن عمل اتاق موارد از یبعض در

 .باشد داشته

 

 رطوبت .2

 ش،یآسا یبرا یدرمان و بهداشتی مراکز یها بخش بیشتر یبرا

 چهار از .گردد یم شنهادیپ درصد 64 یال 34 ینسب رطوبت

 و شبنم نقطه ژه،یو رطوبت ،ینسب رطوبت یریگ اندازه روش

 .گردد یم استفاده مارستانیب در رطوبت نییتع یبرا بخار فشار

 ینسب رطوبت یریگ اندازه استفاده مورد روش نیتر معمول که

 .باشد یم مارستانیب در

 شآسای عدم جادیا بر عالوه درصد 64 از باالتر ینسب رطوبت

 مارستانیب در ها قارچ رشد شیافزا باعث است ممكن )راحتی(

 جادیا طریق از سطو  شستشوی برای آب از استفاده .گردد

 .گردد یم لتریف از یعبور یهوا رطوبت شیافزا باعث یاسپر

 مراکز و مارستانیب در یمخزن یسازها رطوبت از استفاده

 مرطوب از استفاده نیهمچن .باشد ینم مجاز یدرمان یبهداشت

 ایجاد امكان علت به نیز ندینما یم ستیم جادیا که یسازها

 ینم مجاز بودن زا آلرژن و ها سمیكروارگانیم یحاو یها آئروسل

   .باشد
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 هوا ضیتعو.3

 ها، سمیكروارگانیم( هوا یها ندهیآال کنترل یبرا روش نیموثرتر

 یم زیتم یهوا هیته منبع، در )دود و ییایمیش مواد غبار، و گرد

 از داخل یهوا یآلودگ کنترل یبرا گرید موثر روش . باشد

 یدرمان یبهداشت مراکز یبرا هیتهو زانیم .باشد یم هیتهو قیطر

 حفف جهت .گردد یم انیب اتاق یهوا ضیتعو تعداد توسط

 دیبا اتاق یهوا ضیتعو تعداد فضا، در موجود یهوا از ذرات نهیبه

 تعداد حداقل .گردد یطراح ساعت در بار 19 یال 12 نیب

 آورده جدول در مارستانیب مختل  یها بخش در هوا ضیتعو

 .است شده

 یهوا از معمول بطور یدرمان و یبهداشت مراکز و ها مارستانیب

 فن قیطر از واقع در . ندینما یم استفاده شده داده بازچرخش

 و ساختمان کانالهای در باد حرکت یبرا یکاف مثبت فشار هم ها

 و شده هیتهو یفضا از هوا هیتخل یبرا یکاف یمنف فشار هم

 تجمع به توجه با البته .گردد یم جادیا یخروج به هوا برگشت

 از یبخش دیبا فضا، در شده چرخش باز انیجر در ها ندهیآال

  .گردد آن نیگزیجا تازه یهوا و هیتخل رونیب به آلوده یهوا
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 به کوئل فن از اغلب یمرکز هیتهو ستمیس فاقد یمارستانهایب

 رهنمود .ندینما یم استفاده ها اتاق هیتهو منبع تنها عنوان

 نصب جدید یها ستمیس یبرا كایآمر شیگرما و شیسرما انجمن

 یدائم یلترهایف با یوارید کوئل فن یدستگاهها از استفاده شده،

 این. باشد یم درصد 68 راندمان حداقل با ضیتعو قابل ای

 .گردند استفاده هوا بازچرخش یبرا فقط است ممكن دستگاهها

 ستمیس کی توسط دیبا دستگاهها این ازین مورد یرونیب یهوا

 در رونیب یهوا ضیتعو حداقل با مناسب ونیلتراسیف با جداگانه

 .گردد هیته مارانیب یها اتاق

 جمله از یمشكالت یدارا یمرکز ریغ تهویه یها ستمیس

 یلترهایف دیبا مارستانهایب در .باشند یم لتریف نامناسب ینگهدار

 اتاق از خار  ها ضیمر كهیحال در منظم بصورت دستگاهها

 .گردد نیگزیجا ای زیتم باشند،
 

 فشار.4

 یفضا دو نیب فشار اختالف به اشاره یمنف و مثبت یفشارها

 یتنفس زولهیا یها اتاق .راهرو و اتاق مثال عنوان به دارد مجاور

 سمیكروارگانیم تا باشند یمنف فشار دارای دیبا مارستانیب در

 زولهیا یها اتاق .نگردد راهرو وارد اتاق در هوا از منتقله یها

 ورود از و بوده مثبت فشار دارای دیبا مارستانیب در یطیمح

 داخل به راهروها ای مجاور یفضاها در هوا از منتقله یها پاتوژن
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 نیا در شده یبستر مارانیب یبرا اتاق یفضا شدن آلوده و اتاق 

 لهیبوس که یورود یها درب از استفاده .دینما یریجلوگ اتاقها

 اتاق نوع دو هر در شوند یم بسته و باز  )خودکار( بازو اهرم

 .است یالزام یمنف و مثبت فشار

 ریمتغ فشار با یها اتاق تر یمیقد یدرمان و یبهداشت مراکز

 و دیجد یها ساختمان در ها اتاق نیا از استفاده که دارند،

 نیا از استفاده. باشد ینم مجاز شده یبازساز یها مارستانیب

 حیصح میتنظ امكان عدم علت به زین یمیقد مراکز در ها اتاق

 با دیبا و نبوده مطلوب چندان یمنف فشار بخصوص فشار اختالف

 .گردند نیگزیجا استاندارد یها اتاق

 عفونت کنترل مسئول و طیمح بهداشت یمهندس کارشنا 

 زولهیا یها اتاق در هیتهو مناسب عملكرد بر دیبا بیمارستان

 مثبت فشاربا  محیطی زولهیا یاتاقهاو  یمنف فشاربا  تنفس

 .ندینمانظارت 

 ،یمرکز هیتهو ستمیس با بزرگ یدرمان و یبهداشت مراکز در

 هیتهو ستمیس ییکارا از نانیاطمبه  درز بدون بسته یها پنجره

 اختالف ینگهدار و جادیا به توجه با بخصوص ( دینما یم کمک

 کاهش به یطیمح زولهیا یها بخش در بسته یها پنجره )فشار

 کمک رونیب یهوا از هوابرد یها سمیكروارگانیم به یآلودگ خطر

 انتقال به منجر باز یها پنجره موارد از یبعض در .دینما یم

  . گردد یم مارستانیب داخل به لو یآسپرژ یها عفونت
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 یها درب مثال عنوان به یخروج یراهها همه نیا بر عالوه

 داشته نگه بسته دیبا محیطی زولهیا یها بخش در یاضطرار

 .باشند مجهز خطر زنگ به و  )اضطرار موارد در بجز(  شوند
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دمای 

 مطلوب

درصد 

رطوبت 

 نسبی

حداقل 

تعویض 

کل هوا 

 در ساعت

حداقل 

تعویض هوا 

از هوای 

بیرون در 

 ساعت

جهت حرکت 

هوا نسبت به 

 بخش مجاور

 نام بخش

24-21  اتاق بیمار - 2 6 - 

(فشار منفی)داخل - 14 - -  
سرویس 

 بهداشتی

(فشار مثبت)خار  2 12 - 24  
ایزوله  اتاق

 محیطی

(فشار منفی)داخل 2 12    
اتاق ایزوله 

 تنفسی

24-21  - 6 2 - 
 -آزمایشگاه

احیاء -زایمان   

 راهرو - - 2 - -

24-21  64-34 (فشار مثبت)خار  3 19   

 اشعه ایكس

/ جراحی)

مراقبت ویژه و 

(کاتتر  

24 - 6 - - 

 اشعه ایكس

درمان و )

(تشخی   

(فشار منفی)داخل - 14 - -  

تاریکاتاق   

(ظهور)   

 

 

یک پیوست  

  ستاندارد تهویه بیمارستانا لودج
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 تاسیسات تعمیر و تعویض قطعات تهویه ناشی از خرابی
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 بهداشت محیط

 یا هفرح تشادهب

 پیوست دو
 

 

 جدول تعیین وظایف
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