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Закінчення таблиці А.1 
 

Назва 

приміщення 
Т°С 

Кратність 

повітрообміну 

при механічній 

вентиляції 

Категорія 

щодо чистоти 

приміщення 

Кратність при 

природному 

повітрообміні 

приплив витяжка приплив витяжка 
1) Природна вентиляція допускається тільки для приміщень тимчасового зберігання 

трупів. 
2) Природна вентиляція для віваріїв, вільних від збудників інфекційних хвороб (ВЗІХ) не 

допускається. 
3) Передбачається подача стерильного повітря. 
4) Дивись дані приміщення для утримання лабораторних тварин. 
5) У чисельнику вказана верхня межа температури, в знаменнику – нижня. У дужках 

надано значення температур для дітей. 

 

Примітка 1. Температура повітря в коридорах повинна дорівнювати температурі 

повітря найбільш чистого приміщення для запобігання перетоку повітря за рахунок 

різниці гравітаційних сил. 

Примітка 2. При визначенні температурного режиму приміщень (відділень), що 

ізольовані від інших приміщень (відділень) шлюзами, температура повітря в усіх цих 

приміщеннях із загальним коридором повинна дорівнювати температурі найбільш 

чистого з них (для патолого-анатомічних відділень – найбільш брудного). 

Примітка 3. Коридори в будинках з механічною вентиляцією поза стерильними 

відділеннями слід розглядати, як приміщення «чисті», в які подається повітря за 

балансом з прилеглими до них приміщеннями, але не менше однократного 

повітрообміну. 

Примітка 4. У віваріях приплив повітря до приміщення здійснюється до верхньої зони, 

а витяжка – 2/3 з нижньої зони та 1/3 з верхньої. Швидкість, з якою виходить повітря з 

припливних отворів, повинна встановлюватись завданням та створювати рухомість 

повітря біля кліток 0,1-0,3 м за секунду. 

Примітка 5. До «особливо чистих» приміщень (категорія ОЧ) належать приміщення з 

особливими вимогами до забезпечення стерильності середовища в них. 

До «чистих» приміщень (категорія Ч) належать приміщення, в яких відсутні: виділення 

різких запахів, парів, вологи, що приводять до збільшення відносної вологості понад 

допустиму: тепловиділення, які створюють теплову напругу, що викликає необхідність 

влаштування місцевих відсмоктувачів або інтенсивного повітрообміну (більше 2-х 

кратностей), шкідливих речовин у концентраціях понад ГДК, мікробних забруднень, які 

викликають спалах внутрілікарняних епідемій. 

До «брудних» приміщень (категорія Б) належать приміщення, де присутня хоча б одна з 

небажаних шкідливостей, яка недопустима для категорій «Ч» та «ОЧ». 

Примітка 6. В асистентських кімнатах аптек, які розташовані в IV кліматичній зоні, слід 

передбачати кондиціонування повітря. 
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Таблиця А.2 

Температура і кратність повітрообміну в приміщеннях 

рентгенологічного відділення (кабінету) (ДСанП і Н 6.6.3-150-2007) 

 

Назва приміщення Т, °С 

Кратність 

повітрообміну 

при механічній 

вентиляції 

Кратність при 

природному 

повітрообміні 

приплив витяжка приплив витяжка 

Загальні приміщення 

Кабінет завідувача  
20 

Приплив з 

коридору 
1 

Приплив з 

коридору 
1 

Кімната персоналу 
20 

Приплив з 

коридору 
1 

Приплив з 

коридору 
1 

Комора  18 – 1 – 1 

Очікувальна  18 – 1 – 1 

Кімната для приготування барію  18 – 1 – 1 

Кімната тимчасового зберігання 

рентгеноплівки  
18 – 1 – 1 

Кабінет рентгенодіагностики 

Процедурна  20 3 4 Не допускається 

Кімната управління  18 3 4 Не допускається 

Роздягальня 20 3 – Не допускається 

Фотолабораторія 18 3 4 Не допускається 

Кабінет Х-терапії 

Процедурна  20 4 5 Не допускається 

Кімната управління  18 3 4 Не допускається 

Кабінет лікаря  
20 

Приплив з 

коридору 
1 

Приплив з 

коридору 
1 

Рентгеноангіокардіографічний кабінет 

Рентген-операційна  

22 

За розрахунком,  

але не менше 

десятикратного 

обміну 

Не допускається 

Кімната управління  18 3 4 Не допускається 

Передопераційна  22 1,5 2 1 1,5 

Стерилізаційна  18 – 3 Не допускається 

Рентгенофлюорографічний кабінет 

Процедурна  20 3 4 Не допускається 

Роздягальня  20 3 4 Не допускається 

 

  


