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?חוליםבמיזוג אוויר בבית הצורך . 1

!מאפשר סביבה בטוחה לחולים ולצוות
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שמירה על טמפרטורה*
שמירה על לחות*
)Indoor Air Quality(שליטה ברמת ניקיון האוויר *
סינון וטיפול במזהמים*
)?צח (אספקת אויר חיצוני *
יצירת תנועת אוויר*



;למיזוג אוויר בבתי חולים" מיוחדות"דרישות .  2
כחלק מהטיפול בחולה  , להתייחס למערכת מיזוג אוויר בבית חוליםיש *

.ולא רק כמערכת הדואגת לנוחות) בנוסף לטיפול הרפואי(
על תנועת אוויר בתוך מחלקה ובין מחלקות  ללא הצלבה שליטה בצורך *

.תנועה
.ובקרהדרישות שונות לטמפרטורה ולחות לרבות מעקב *
.לחציםשליטה במשטר *
לדלל ולהקטין מזהמים בהיבט של חלל האוויר כדי לאוורור וסינון דרישה *

כימיקלים מסוכנים וחומרים , וירוסים, מזהמים מיקרו ביולוגיים, ריחות
כדי לשמור על איכות אוויר תקינה , חשובמאוד יעיל אוורור . רדיואקטיביים
.בתוך המבנים

תכנון חכם ומורכב שנועד להקטין את הסיכון שבמעבר מזהמים ובנוסף *
.שמירה על סטריליות אשר מחייבים את סביבת החולה לשם החלמתו

בקרה ושליטה משוכללת לצורך שמירה ומעקב על הפרמטרים  מערכת *
.לעילהמוזכרים 
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:מקורות הזיהום. 3
בסביבת בית החולים יש ריכוז גבוה של מיקרואורגניזמים מזיקים  

.Airborne)(הנישאים באוויר 
הוא לוודא  , המטרה העיקרית של תכנון מיזוג אוויר בית חולים

שהמאושפז ישהה בתנאים ללא סיכון של הדבקות בזמן האשפוז או 
.טיפול

:כאשר קיימים שלושה מנגנוני הדבקה עיקריים
)בידוד מגע(נרכש על ידי מגע –הדבקה על ידי מגע *
)  בידוד טיפתי(נרכש משיעול או דיבור –הדבקה טיפתית *
)  בידוד נשימתי(נרכש דרך הנשימה –הדבקה נשימתית *
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:זיהום מיקרוביולוגי*
דוגמאות למזהמים מיקרוביולוגיים אשר מועברים דרך האוויר או תערובת אוויר    

.Myco-bacterium tuberculosis, Legionella pneumophila: מים הם

:זיהום וויראלי*
 Varicella: דוגמאות למזהמים ויראליים  אשר מועברים דרך האוויר הם

Chicken Pox, Rubella  .
.או לחילופין יצירת חדרי בידוד, מטפל בבעיה) ULPA(סינון מיוחד 
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):MOLDS(עובש *
. Aspergillus: דוגמא לסוגי עובש המועבר דרך האוויר הוא 

.'הרגישות לעובש עלולה להיות לחולי אשר עוברים השתלת מח עצם וכד
):צח(אוויר חיצוני *

.בניה נכונה ותחזוקה, תכנון נכון, חשיבות למיקום יניקת האוויר
:טמפרטורה ולחות*

.תנאים אלו עשויים לעקב או לזרז את קצב גידול החיידקים וכמו כן להפעיל או לנטרל וירוסים
:גזים*

'גזי הרדמה וכו, ותוצרי ציוד משרדי כגון מכונות צילום, תוצרי בעירה
:סיבים*

ובידוד מתיישן, בדים, נשורת בגדים
:אנשים*

בושם וקוסמטיקה, רוק, שיער, עור
:מבנה*

חומרי בניה, צבע, תקרות, רצפה, קירות
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!?במרכז רפואי " רגיל"אלו מתקנים קיימים באופן 
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":רגילים"מתקנים 
חדרי רופאים וחדרי משרדים,חדרי אשפוז . א
)חדרי ניתוח לחיות(חדרי ניתוח . ב
חדרי התאוששות יחידות טיפול נמרץ. ג
)תת לחץ(חדרי בידוד זיהומיים . ד
)לחץ חיובי(חדרי בידוד הגנתיים . ה
)שחפת(מעבדות לרבות מעבדות מיוחדות . ו
)  הכנה רדיואקטיבית/ציטוטוקסיתהכנה רוקחית/ הכנה רוקחית(חדרים נקיים . ז
-POST(חדרי נתיחה . ח MORTEM(
)למיריים/ביולוגיים/כימיים(מנדפים .  ט
מטבח מרכזי. י
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:מאפייני מיזוג אוויר. 4

:חדרי רופאים וחדרי משרדים,חדרי אשפוז . א

אוויר צח, שליטה בטמפרטורה
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:חדרי ניתוח. ב

בידוד   , מפזרים, בקרת ספיקה, דרגות סינון, חומרי בניה, א"מבנה היט
פיזור אוויר    , אוויר צח, מהירויות זרימת אוויר, לחץ חיובי, טרמי חיצוני

.החלפות אוויר, ניקיון אוויר, למינארי
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:התאוששות/יחידות טיפול נמרץ. ג

רמת סינון וניקיון, לחץ חיובי,שליטה בלחות , שליטה בטמפרטורת 
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:חדרי בידוד זיהומיים. ה

,  מבואה, י מערכת שינוי תדר"הלחץ מבוקר ע, )פסקל7.5-2.5(לחץ שלילי 
פליטה , חיווי על תקלה בשליטה, אטימות חללים, "לוק-אינטר"דלתות עם 
.וניקיוןרמת סינון , אווירפיזור , )HEPA(אויר מסונן 
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:חדרי בידוד הגנתיים. ה

,  מבואה, י מערכת שינוי תדר"הלחץ מבוקר ע, )פסקל7.5-2.5(לחץ חיובי 
אספקת  אויר  , חיווי על תקלה בשליטה, אטימות חללים, "לוק-אינטר"דלתות 
.וניקיוןרמת סינון , )HEPA(מסונן 
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:חדרי נקיים להכנה רוקחית. ו

,  מבואה, י מערכת שינוי תדר"הלחץ מבוקר ע, )פסקל7.5-2.5(לחץ חיובי 
אספקת  אויר  , חיווי על תקלה בשליטה, אטימות חללים, לוק-דלתות אינטר

.וניקיוןרמת סינון , "למינארי"פיזור אוויר , )HEPA(מסונן 
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:חדרי להכנה רוקחית ציטוטקסית. ה

,  מבואה, י מערכת שינוי תדר"הלחץ מבוקר ע, )פסקל7.5-2.5(לחץ חיובי 
אספקת  אויר  , חיווי על תקלה בשליטה, אטימות חללים, לוק-דלתות אינטר

.וניקיוןרמת סינון , )HEPA(מסונן 
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:מעבדות ביולוגיות. ז

מוגדרת ומתאפיינת בהתאם לרמות הסיכון  
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..."לעשות סדר"...תקינה והנחיות תכנון . 5



Office Procedure…



*BSL
*ISO
*CLASS
*GRADE
*MERV
*ACH
*01-AC
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ISO,CLASS,GRADE = חדרי ניתוח במנוחה/חדרי נקיים:
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תקן המדבר על יכולת המסנן לסינון בהתאם לגודל החלקיקים

M - Minimum
E - Efficiency
R - Reporting
V - Value
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:דוגמאות לתכנון טיפוסי בהתאם לאפיון. 6
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37
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סיכום. 7

א בבית חולים לשיטות התכנון והיישום"הראיתי את הקשר בין מטרות מ-

הצגתי על קצה המזלג את מקורות הזיהום-

נהלים ותקנים, עשינו סדר במושגים-

הדגמנו הנחיות תכנון מתאימות ליישומים-
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אברך כל אחד ואחד מכם  ..לסיכום 

בבריאות טובה  "
"ואריכות ימים
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