
Ah, ta energija! Kako pomembna je, se zavemo
šele takrat, ko je zmanjka. Ko ugasnejo luči, se
izklopi računalnik, ustavi pralni stroj, ohladijo
radiatorji. Tudi v bolnišnici, kjer sta energija in
naše ravnanje z njo še toliko pomembnejša, saj:

- energija zagotavlja nemoteno opravljanje
zdravstvenih storitev,

- je od rabe energije odvisna kvaliteta dela in
bivanja v bolnišnici,

- raba energije pomembno vpliva na kvaliteto
okolja, v katerem živimo,

- je energija denar, katerega vrednost iz dneva v dan
narašča.

Z energijo pa se da ravnati tudi drugače, ustrezneje in varčneje,
kot smo to običajno navajeni. Kako? Na naslednjih straneh se
lahko sprehodite med preprostimi, a učinkovitimi nasveti, ki so v
veliki meri uporabni tudi doma.

SANITARNA VODA
• Vzdrževalnemu osebju takoj javimo tudi puščanje

kotličkov in pip, saj je voda draga, topla voda pa še
dražja.

Ste vedeli, da hitro kapljajoča pipa letno porabi
30 m3 vode, kar zadostuje za 600 tuširanj?

Koliko pip pušča pri vas?
• Za tuširanje potrebujemo tipično trikrat manj tople

vode kot za kopanje.
• Moderni splakovalni kotlički imajo navadno dve

stopnji delovanja, zato se potrudimo izbrati ustrezno.

PRIHRANIMO 10 % ENERGIJE IN VODE
Navedeni preprosti ukrepi dobrega gospodarjenja z
energijo nam omogočajo prihraniti od 5 do 10 %
energije in vode. V slovenskih bolnišnicah pomeni to
skupni letni prihranek do 220 milijonov tolarjev, kar ni
zanemarljivo.
Omenjeni prihranki so dosegljivi brez veliko dodatnega
truda, časa in znanja, izboljšano ravnanje z energijo pa
pomeni tudi bolnikom in zaposlenim primernejše bivalne
in delovne pogoje ter čistejše okolje.

VARČNO Z ENERGIJO IN VODO
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RAZSVETLJAVA

• Kadar luči ne potrebujemo, čeprav le za
krajši čas, jo ugasnemo.

• Osvetljenost prostorov in hodnikov
prilagajamo potrebam glede na naravno
osvetljenost, zasedenost in prostorsko
razporeditev oseb.

• Čistilno osebje opozarjamo na čiščenje svetil
in okenskih površin.
Ste vedeli, da lahko prah na fluorescentni

sijalki in odbojnih površinah svetilke
zmanjša stopnjo osvetljenosti do 20 %?

• Če je možno, uporabljamo lokalno osvetlitev.
• V navadni žarnici se le 10 % električne

energije pretvori v koristno svetlobo. Varčne,
fluorescenčne sijalke porabijo pri isti
svetilnosti kar petkrat manj energije!

MEDICINSKA IN PISARNIŠKA OPREMA

• Če osebnega računalnika nimamo namena
uporabljati več kot tri ure, ga ugasnemo.

• Vso medicinsko in pisarniško opremo, ki je
preko noči ali celo vikenda ne potrebujemo,
izključimo.

Ali veste, da fotokopirni stroj, ki ostane
čez noč prižgan, porabi toliko energije, da

bi lahko z njo naredili 400 kopij?
• Pri nakupu se odločamo za energetsko

učinkovite in okolju prijazne naprave.
• Osebni računalnik z ohranjevalnikom

zaslona, razen tistih, ki so posebej
označeni kot energetsko varčni, ne rabi nič
manj energije. Zato, kadar računalnika
krajši čas ne potrebujemo, ugasnemo
monitor.

UGODJE V PROSTORU

• Temperaturo v prostoru uravnavamo
pozimi z nastavitvijo termostata ali
termostatskega ventila in ne z odpiranjem
oken.

• Če želimo prostor prezračiti, je bolje, da
odpremo okno nastežaj za kratek čas, kot
pa samo malo za daljši čas.

• Okenske zavese naj ne prekrivajo
radiatorjev.

• Za preprečevanje pregrevanja prostora
zaradi sonca uporabljamo zunanja senčila.

• Nepravilnosti v delovanju ogrevalnih in
klimatizacijskih naprav takoj javimo
vzdrževalnemu osebju.

ENERGIJO RAVNAM BOLJETUDI SAM LAHKO Z


