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ΓΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανόγκη για προστασία του περιβόλλοντος και της δημόσιας υγείας με το σωστό σχεδια
σμό και την εφαρμογή συστημότων περιβαλλοντικής διαχείρισης για νοσηλευτικές μονόδες ,

βέλτιστων προδιαγραφών είναι αδιαμφισβήτητη. Οι στόχοι τέτοιων περιβαλλοντικών συστημό
των στα συγκεκριμένα ιδρύματα είναι οι εξής: 1)ορθή διαχείριση απορριμμ ότων, 2)ορθή ενερ
γειακή διαχείριση . Μολυσματικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β μπορούν να διαδοθούν από

την πλημμελή περιβαλλοντική διαχείριση των μονόδων αυτών (πχ μέσω των απορριμμότων
το υ ς), ενώ βαθιό σχετική μ ε το θέμα ανησυχία έχει εκφραστεί από την κοινή γνώμη παγκο

σμίως . Επιπλέον, η εξοικονόμηση πόρων από ένα πρόγραμμα σωστής ενεργειακής διαχείρι
σης αποτελεί ένα μεγόλο πρόβλημα για τις διοικήσεις των ιδρυμότων αυτών.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR
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ABSTRACT
The need to

the pollυtion of the enνironment and harm to human health by carrying
out enνironmental management for healthcare facilities, to the highest possible standards is
υndisputed. The goals of sυ ch enνironmental management should be the following: 1) proρe r
management of produced wastes, 2)proper energy management. lnfectious diseases such as
hepatitis Β may be transmitted by the careless and non-enνironmentally friendly operation of
s υ ch facilities (ex. through their wastes) and deep concern has been expressed by the general
public. Moreoνer, the conserνation of funds from a properly designed energy consumption
program is of major importance for the administrations of such facilities.
preνent
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ .

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μία ς πολιτικής συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης για
νοσηλευτικές μονάδες είναι αναγκαίος και απαραίτητος για τις μονάδες αυτές, τόσο για τη βέλτι
στη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη εσωτερική λειτουργία τους, όσο και για τη διασφάλιση της
ευρύτερης δημόσιας υγείας, την προστασ ία του περιβάλλοντος και την εξοικονό μηση ενέργειας . Ο

στόχος μίας τέτοιας πολιτικής είναι η καταγρ αφή και ο έλεγχος των αλληλεπιδράσεων του ιδρύμα
τος με το περιβάλλον και η εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης αυτών, ενώ σαν π εριβάλλον θ εω
ρείται ο φυσικ ός και κ οινωνι κό ς περίγυρος του ιδ ρύ ματο ς , άμεσος ή έμμεσος .
Η πρόθεση , ενός οργανισμού συμπεριλαμβανομένου και των νοσηλευτικ ών μονάδων , για ολο
κληρωμένη πολιτική περιβαλλοντικής διαχείριση ς υλοποιείται και εκφράζεται ορθότερα μέσα από

το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο
είναι ένα διοικητικό και διαχειριστικό εργαλείο διατύπωσης και υλοποίησης της πολιτικής αυτής
καθώς και επίτευξης των στόχων της και οργανώνεται βάσει κάποιων κανόνων. Στον παρακάτω
πίνακα

1 παρου σιάζονται επιγραμματι κά τα

οφέλη από τη σύνταξη και εφαρμογή ενό ς συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης για νοσηλευτικές μονάδες:

ΠΙΝΑΚΑΣ

1

Πιθαvο οφέλη μfας ολοκληρωμένης περιβαλλοvrικης πολιτικης για vοοηλευτικtς μοvαδες
Το μ έας βελτίωσης

Πιθανό όφελος

Συμβατότητα με τη νομοθεσία ως

Αποφυγή επιβολής προστίμων και όλλων σκληρότερων

προς τη λειτουργία της μονάδος

(λόγω ΕΕ) κυρωσεων νομικής φύσεως ,

αποφυγή aντιδικιών JΙε τρίτους .
Δημόσιες σχέσεις και ευρύτερη εικόνα του ιδρύματος

Σαφής βελτίωση τη ς εικ όνας του ιδρύματος
προς την κοινωνία .

Οικονομικός και Διαχείρισης Πόρων

Εξοικονόμηση χρημάτων και άλλων πόρων από

εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίηση ς υλικών ,

αποφυγή σπατάλης ενέργειας κλπ
Ασφάλειας και υγιεινης

Διασφάλιση υγείας εργαζομένων, οσθενων αλλά
κα ι της δημόσιος υγείας

Ευρυτερος διαχειριστικός

Βελτίωση της συνέπε ιας του ιδρύματος στις

προδιαγραφές και στους στόχους λειτουργίας του ,
διευκόλυνση στη διοίκηση του ιδρύματος

Με γνώμονα τις περιβαλλοντικές ανάγκες των νοσηλευτικών μονάδων, παρουσιάζονται παρα
κάτω τα γενικά βήματα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός Σ ΠΔ.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΟΣ ΣΠΔ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥτΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ .

Πριν τον τελικό σχεδιασμό ενός ΣΠΔ προηγείτα ι το στάδιο σύνταξης μίας προκαταρκτικής

έρευνας, η οπο ία μεταξύ άλλων, έχει σαν αντικείμενο την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιmώ
σεων (με διάφορ ες μεθόδους πχ ε κτίμηση κύκλου ζωής) των διαφόρων δραστηριοτήτων που λαμ

βάνουν χώρα στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Είναι θεμιτό η έρευνα αυτή να συντάσσεται στα πλαίσια του
συνόλου του ιδρύματος και όχι σε τμήμα-τα αυτού.
Το βασικό πλάνο οργάνωσης και διαχείρισης , για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εφαρμογή
ενός Σ ΠΔ , εν συντομία και κατά προτε ραιότητα έχει ως εξής :
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POS1EAS

Έγγραφη σύνταξη περιβαλλοντικής πολιτικής

-

I ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Θέσπιση στόχων ΣΠΔ.

Οργάνωση Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
Επιλογή συγκεκριμένων περιοχών και πρακτικών δράσης. (Απορρίμματα

-

Κατανάλωση

Ενέργειας για κάθε τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος).

•
+
+
+
•

Οικονομοτεχνική ανάλυση εφικτότητας

(feasibility study)

και τεκμηρίωση συστήματος

Εκπαίδευση του προσωπικού.
Τυποποίηση διαδικασιών και εφαρμογή συστή μ ατος .
Παρακολούθηση της λειτουργίας και προόδου του συστήματος.

Αρχειοθέτηση.

Η δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να περιέχει στοιχεία όπως τη δήλωση πρόθεσης
για περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία της μονάδας, τονισμό της ανάγκης και της σημασίας σύγκλι
σης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τη θέσπιση στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής, την πρόθε
ση για συνεχή βελτίωση , τη διοικητική δέσμευση για αφοσίωση στην πολιτική αυτή κλπ. Για τα
νοσηλευτικά ιδρύματα , οι γεν ι κοί στόχοι που θα πρέπει να τίθενται σ ' ένα ΣΠΔ βάσει των ιδια ιτε
ροτήτων τους , είναι οι εξής :

1)σωστή

και ασφαλής διαχείριση των απορριμμάτων τους καθώς και

προσπάθεια ελάπωσης αυτών, 2)εξο ικονόμηση ενέργειας και πόρων .

Η ανακοίνωση της περιβαλλοντικής πολιτικής του ιδρύματος πρέπει να είναι σύντομη, περιε
κτική και κατανοητή για το μέσο πολίτη και γραμμένη με γλώσσα ξεκάθαρη και σαφή. Η ομάδα σχε
διασμού και εφαρμογής του ΣΠΔ, όπως προτείνεται παραπάνω, πρέπει να λειτουργεί σε πλήρη
συντονισμό και να έχει σαν βασική αρμοδιότητα την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για
την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΠΔ. Η περιοχή δράσης προτείνεται να αφορά το σύνολο του
ιδρύματος βάσει των δύο κύριων στόχων που προτείνονται.
Κατ' ουσίαν το συνολικό ΣΠΔ θα απαρτίζεται από δύο επιμέρους διαχειριστικό συστήματα τα
οποία θα αφορούν τους δύο στόχους, τα βασικά σημεία των οποίων θα παρουσιασθούν παρακάτω.

2.1

ΣΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .
Παρακάτω γίνεται η παρουσίαση των βασικών αρχών σχεδιασμού ενός Προγράμματος Δ ιαχεί

ρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

(Medical Waste Management Plan), το οποίο πρέπει να αποτελεί

σκέλος ενός ευρύτερου ΣΠΔ για νοσοκομειακά και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Γενικά, περιέχουν στη σύνθεσή τους τα εξής είδη απορριμμάτων σε στερεά ή υγρή μορφή :
α)οικ ιακού τύπου ή συ μ βατικό απορρίμματα, β)λοιμογόνα και δυνητικώς λοιμογόνα (μολυσματικό)

απορρίμματα, γ) ειδικά απορρίμματα (τοξικά, ραδιενεργά κλπ).
Ένα συνολικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Νοσ/μειακών Αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει πρό
βλεψη για τα παρακάτω στοιχεία κατ' ελάχιστον, εφόσον έχει επιτελεσθεί η ακριβής ποσοτική και
ποιοτική καταγραφή τους καθώς και η επισήμανση των σημείων γένεσης τους εντός της μονάδας :
+ Στρατηγικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων στην πηγή

•

Διαχωρισμός

(Segregation).

+ Χρήση ειδικών συσκευασιών

+
+
+
+
+

(Waste Minimization).

(Waste Containers).

Χρήση διακριτικών σημάτων, χρωμάτων και ετικετών
Κανόνες ασφάλειας στο χειρισμό των αποβλήτων

(Signs and Labels).
(Safety Practises).

Κανόνες μεταφοράς (τransρortation) .

Κανόνες αποθήκευσης

(Storage) .

Επεξεργασία (τreatment) με σκοπό τη διάθεση, την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίησή τους.
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Διάθεση

I CONFERENCE PROCEEDINGS

(Disposal).

Τυποποίηση διαδικασιών με κατάλληλα έγγραφα και άλλα μέσα- Παρακολούθηση συστήματος .

+ Διατήρηση αρχείων διαδικασιών και δραστηριοτήτων .

+
+

Πλάνο ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Εκπαίδευση του προσωπικ ού για όλα τα παραπάνω (τraining)

Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στην πηγή μπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των δραστηριο
τήτων με σκοπό τη μείωση της τοξικότητας ή της ποσότητας απορριφθέντων προϊόντων πριν από
την αγορά, χρήση και απόρριψη των προϊόντων αυτών. Το σύστημα διαχείριση ς νοσοκομειακών
αποβλήτων, με τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω (εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοπο ίησης) , έχει από μόνο του σαν φυσική συνέπεια την ελαχιστοπο ίηση των αποβλή
των στην πηγή. Όμως η ελάπωση στην πηγή μπορεί να επιτευχθεί επιπλέον με:

1)αναθεώρηση

από τους κατασκευαστές του σχεδ ιασμού και της κατασκευής προϊόντων προοριζόμενων για νοση
λευτικές μονάδες και κυρίως της συσκευασίας αυτών, 2)επιλογή αγοράς των περιβαλλοντικώς
φιλικών προϊόντων αυτών με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων από αυτά απορριμμά
των, 3)υιοθέτηση άλλων στρ ατηγικών όπως :

+
+
+

Ακριβής προσδιορ ισμός όλων των αναγκών σε προμήθειες .
Προτίμηση σε προϊόντα μεγάλης διάρκειας ζωής .

Συστηματοποίηση και έλεγχος της αγοράς και εσωτερικής διανομής φαρμάκων και άλλων
επικινδύνων χημικών (εισαγωγή ΗΥ, τεχνολογίας

Barcode κλπ) .

+ Χρήση στατιστικών μεθόδων ελέγχου αποθεμάτων.

+

Εξεύρεση πιθανών σημειακών βελτιώσεων (όπως αντικατάσταση υδραργυρικών θερμομέ
τρων και αισθητήρων με ηλεκτρονικούς για μείωση του απορριφθέντος υδραργύρου , ελάτ
τωση της περιεκτικότητα ς φορμαλδεΟδης σε δ ιαλύματα , σωστή αποθήκευση φωτογραφικού

υλικού για την μακροβιότερη διατήρησή του κλπ).
Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων στην πηγή γίνεται ανάλογα μ ε τις μεθόδους επεξεργασίας
που πρόκειται να εφαρμοσθούν στα παραγόμενα απορρίμματα. Σε γενικές γραμμές τα νοσοκομει

ακά απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται ως εξής :

+
+
+
+
+

Λοιμογόνα ή δυνητικώς λοιμογόνα .
Επικίνδυνα χημικά (κυπαροτοξικά χημικά, τοξικά χημικά , βαρέα μ έταλλα κα) .

Ραδιενεργά .
Ανακυκλώσιμα.
Επαναχρησιμοποιούμενα.

+Γενικά απορρίμματα.
Για τα λοιμογόνα ή δυνητικώς λοιμογόνα απόβλητα διακρίνουμε τα εξής είδη :

+
+
+
+

Μικροβιολογικά (αποθέματα και καλλιέργειες μολυσματικών παραγόντων).
Αίμα και παράγωγα αίματος.
Απορρίμματα από την απομόνωση και θεραπεία ασθενών με μεταδοτικές ασθένειες .
Παθολογανατομικά (πχ ιστοί, όργανα).

+ Αιχμηρά (πχ βελόνες).

+
+
+

Μολυσμένα πτώματα ζώων, τμήματα σώματος.
Μολυσμένα απορρίμματα εργαστηρίων (σωληνάρια, πιπέτες κλπ).
Μολυσμένα απορρίμματα χειpουργε(ων και αυτοψιών (ενδυμασ ίες, πετσέτες κλπ) .

+ Απορρίμματα μονάδας διάλυσης (φίλτρα, σεντόνια , σωληνάρια κλπ) .
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I

ΕΝνιRΟΝΜΕΝτΑ L

MANAGEMENT

Λοιπό αντικείμενα μου ήρθαν σε επαφή με μολυσματικούς παρόγοντες.

Ειδική αναφορό για τα ανακυκλώσιμα υλικό γίνεται παρακότω , ενώ σαν επαναχρησιμοποιούμε

να χορακτηρίζονται κόθε είδους αντικείμενα τα οποία μπορεί, μετά από επεξεργασία να επανα
χρησιμοποιηθούν. Συμπεριλαμβάνονται από ιατρικό εργαλεία μέχρι απλό αντικείμενα οικιακής χρή
σης τα οποία βρίσκονται και σε νοσοκομεία.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας {θερμικές -χημικές/μηχανικές) , αφορούν κυρίως την αδρανοποίηση
των απορριμμάτων με σκοπό την ασφαλή διόθεση ή επαναχρησιμοποίηση τους όπου αυτό είναι

δυνατό. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται μόνο για την καύση {αποτέφρωση), ενώ απλή αναφορά γίνεται για
τις υπόλοιπες. Για τις μεθόδους ανακύκλωσης δεν θα γίνει ιδιαίτερος λόγος {είναι γενικές) , ενώ
θα γίνουν και προτόσεις για επαναχρησιμοποίηση συγκεκριμένων ειδών γενικών απορριμμάτων .

Για τις μεθόδους επεξεργασίας έχουμε:
α) θερμικές :

•

Αποτέφρωση

Σαν αποτέφρωση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία τα απορρίμματα καίγονται υπό ελεγχό
μενες συνθήκες, για να οξειδωθεί ο όνθρακας και το υπόρχον υδρογόνο στα απόβλητα. Η αποτέ
φρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία πολλών ειδών απορριμμότων, ενώ αντικεί

μενα τα οποία δεν καίγονται παραμένουν ως ίζημα μαζί με τη στάχτη. Τρεις είναι οι κύριες χρησι
μοποιούμενες κατηγορίες καυστήρων {αποτεφρωτήρων) για νοσοκομειακό απορρίμματα:

1)περι

στροφικού καμινιού, 2)καυστήρες πολλών θαλόμων, ελεγχόμενου αέρα, 3)απλοί καυστήρες μαζι
κής καύ σης (συνηθέστεροι) .
Μεγάλο πρόβλημα στη χρήση αποτεφρωτήρων αποτελεί ο έλεγχος των αερίων εκπομπών τους
στο περιβάλλον . Αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση ειδικών φίλτρων στην έξοδο. Παρακότω (πιν .

2)

δίνονται οι εκπομπές αερίων ρύπων χωρίς τη χρήση φίλτρων και αντιπαρατίθενται οι βελτιωμένες
τους τιμές μετό τη χρήση των φίλτρων αυτών .

ΠΙΝΑΚΑΣ

2

Εκπεμπ6μενοι ρύποι οπ6 aποτεφρωτήρες
Είδος μολυντή

Ποσότητες εκπομπών

lb/ton

(1]

Ποσό τητες εκπομπών

lb/ton

οπορριμμότων , χωρίς τη

απορριμμάτων με χρήση

χρήση ειδικών φlλτρων

ειδικών φίλτρων

so2

7,4

Σωματfδια

1.7

1,48
0,85
2,6*10·2
5.52 (ΝΟ2)
0,45
1,19*10·7
1.48
1,3*10-4
0,07

Βαρέαμέταλλα
Ν οχ

HCI
Διοξfνες

co
Hg

voc
•
•
•
•

0,26
11 ,8 (ΝΟ2)
45
1,19*10·5
1.48
1,3*10-3
0,07

Απολύμανση με χρήση ατμού

(steam

autoclaνe).

Χρήση ακτινοβολ ίας Γάμμα .
Χρήση ραδιοσυχνότητας .
Μικροκuματική τεχνολογία.
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%.
80
50
99
53,2
99
99
ο

90
ο

HELECO ' !I'J

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

β) Χημικές

-

I CONFERtNCt PROCEEOINGS

Μηχανικές.

+ Χρήση αερ ίων .
+ Χημική απολύμανση με χρήση χλωριούχου διαλύμματος.
+ Μηχανική συμπύκνωση.
Στη συνέχε ια (πιν.3) προτείνονται οι αντίστοιχες μ έθοδοι επεξεργασίας για το κόθε είδους
απόβλητο.

ΠΙΝΑΚΑΣ

3

Προτειν6μενες μέθοδοι επεξεργασίας των λοιμογ6νων απορριμμάτων (πηγή

USEPA) [3/

Εfδος οποβλήτου

Μέθοδος επεξεργασίας

Μικροβιολογικά

Χρηση ατμου, Χημική , Καυση , Αλλες θερμικες μέθοδοι

Αfμα και παράγωγα αυταυ

Χρηση ατμού , Καυση , Χημικη απολυμανση

Απορρίμματα απομόνωσης ασθενων

Χρήση οτμου. Καύση

Παθολογανατομικά (ιστοί όργανα)

Καύση , Χημική , Χρήση aτμού

Αιχμηρά

Καύση , Χρήση ατμού

Μολυσμένο πτωματα ζώων, μέλη σωματος

Καύση, Χρήση ατμού

Μολυσμένα απόβλητα εργαστηρίου

Καύση, Χρήση aτμού

Χειρουργικό και ουτοψrας

Καύση, Χρήση ατμού

Μονάδος Διάλυσης

Καύση , Χρήση aτμού

Άλλος μολυσμένος εξοπλι σμός

Καύση, Χρήση aτμού

Αναφορικό με το ζήτημα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών όπως το πλαστι
κό, το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο και το ατσάλι, περίσσεια τροφίμων (λίπος κλπ) και το ξύλο
(ενεργειακά αξιοποιήσιμο) μπορούν να αναφερθούν τα εξής: Αντικείμενα κατασκευασμένα από
τέτοια υλικά μπορεί να βρεθούν σχεδόν σε όλα τα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος (κλινικές,
γραφεία κλπ) κυρίως όμως στις κουζίνες, τις καφετέριες και τα εστιατόρια αυτού.
Μερικές σχετικές προτάσεις, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προτόσεις στο σκέλος της
Ελαχιστοποίησης των Αποβλήτων, μπορεί να είναι οι εξής:

+ Διαχωρισμός

στην πηγή των ανακυκλώσιμων σε ειδικούς κάδους εντός του νοσοκομείου.

Σχετική ενημέρωση του προσωπικού.

+ Χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
+ Κομποστοποίηση τροφίμων προς απόρριψη με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους ως ζωο
τροφές, λίπασμα κλπ .

+ Αποφυγή αγοράς πλεονασματικών τροφίμων, διόθεση πιθανών πλεονασμότων σε πτωχοκο
μεία και άλλους έχοντες ανάγκη .

+ Αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων (ΠΧ καλαθιών φρούτων κλπ) τα οποία μπορούν να επα
ναχρησιμοποιηθούν

+ Εφαρμογή

κινήτρων (ΠΧ χαμηλότερων τιμών στα εστιατόρια, θέσπιση μ ισθολογικών επιδο

μάτων) προς το προσωπικό για χρήση επαναχρησιμοποιούμενων προσωπικών μαγειρικών

σκευών και όχι σκευών και κυπέλλων μίας χρήσεως .

+ Ειδική συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών προς ανακύκλωση και επα
ναχρησιμοποίηση.
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Το στόδιο της διόθεσης των αποβλήτων είναι αυτό που έπεται της επεξεργασίας και αφορό

δύο μεθόδους. Την υγειονομική ταφή τους σε χω ματερές

(landfill) και τη διόθεσή τους στους υπο

νόμους (υγρό απόβλητα).

Όσον αφορό τέλος την εκπαίδευση πρέπει αυτή να περιέχει εξήγηση του όλου διαχειριστικού
συστήματος (αρμοδιότητες κλπ), των κινδύνων από πιθανές aστοχίες του και την αντίδραση σε
περιπτώσεις τέτοιων aστοχιών. Η εκπαίδευση πρέπει είναι συνεχής και να γίνεται σε περιmώ
σεις : α)Κατό την έναρξη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων, β)Κατό την πρό
σληψη νέου προσωπικού, γ)Κατό την αλλαγή ή υιοθέτηση νέων πρακτικών στο σύστημα .
Παρακότω (πιν.

4)

δίνονται κάποια στοιχεία για τα παραγόμενα απορρίμματα στο νοσοκομείο

ΑΧ ΕΠΑ Θεσ/νίκης (Πηγή , Τεχν ική Υπηρεσία νοσ/μείου ΑΧ ΕΠΑ

1999).

Π ΙΝΑΚΑΣ4 .

Στοιχεlα διαχεfρισης παραγόμενων απορριμμάτων οτο vοσ/μείο ΑΧΕΠΑ
Γίνεται διαχωρισμός των μολυσματικών και επικίνδυνων.

ΝΑΙ

Μεταφέρονται σε κάποιο χώρο στο ισόγειο ή την αuλή ;

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην αuλή

Φορτώνονται σε ειδικά δοχεία απορριμμάτων;

ΝΑΙ , σε ειδικά

Παραλαμβάνονται από απ ορριμματοφόρα τοu Δήμοu;
Εκτίμηση ποσότητας ποu παραδίδεται στο απορριμματοφόρο (βάρος

Container

ΝΑΙ

)

8000 με 8500 Κ ψημέρα

Μεταφέρονται σε χωματερή ;

ΝΑΙ

Ποσότητες μολυσματικών και επικίνδυνων (αν γίνετα ι διαχωρισμός)

70 με 90 σάκοι των 50 λιτ/ημέρα

Τα μολυσματικά και επι κίνδυνα υφίστανται διαφορετική διαχείριση ;

ΝΑΙ

(αποστείρωση, αποτέφρωση)
ΑΠ ΟΤΕΦΡΩΣΗ

Αν ΝΑΙ τι είδοuς διαχείριση;

2.2

ΣΚΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Η ενεργειακή διαχείριση αφορό το σύνολο του νοσοκομείου , με τα εξή ς βασικά στοιχεία:

1)δημιουργία ενεργειακού χόρτη

καταναλώσεων για όλο το νοσοκομείο (υπόδειγμα δίνεται παρα

κότω) , 2)εντοπισμός σημε ίων ενεργειακής υπερκατανόλωσης (πχ πλυντήρια ή κλιματιστικό κλπ) ,
3)προτόσε ι ς για εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα της υπερκατανόλωσης (πχ αντικατόσταση

λαμπτήρων πυρακτώσεως με όλλους χαμηλής κατανόλωσης κλπ).
Μία συγκεκριμένη πρόταση , αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση συστημότων ανό
κτησης θερμότητας , σε όλα τα παραπόνω είδη καυστήρων απορριμμότων , με σκοπό την παραγωγή

ατμού σε ειδικούς λέβητες για κίνηση γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική
εξοικονόμηση ενέργειας, από μία τέτοια δραστηριότητα, εξαρτόται από τη θερμική αξία των απορ
ριμμότων, όπως παρουσιό ζεται στον πίν.

5 μαζί με όλλα χαρακτηριστικό των απορριμμότων αυτών.
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5.

Χαρακτηριστικά καύσης των νοσοκομειακών απορριμμάτων

Είδος οποβλήτου

I CONFERENCE

{2}

Πυκνότητα σωρού

Περιεχόμενο υγρασίας

θερμική αξία

κοτό την ανάφλεξη

κοτό την ανάφλεξη

κο τό την ανάφλ ε ξη

(ποσοστό

(lb/cu.M.)
50-75
5-144
5-62

Ανθρώπινα ανατομικό μέλη
Πλαστικά προς αποτέφρωση
Απορροφητικό δειγματοληψιών

% επί του

βάρους)

70-90
0-1
0-30

(Btu/ lb)
800-3600
13860-20000
5600-12000

0-0,2
60-90

10980-14000
900-6400

(βαμβάκια κλπ)

48-62
30-80
175-225
20-46
5-62
450-500
62-63

Αλκοόλες, aπολυμαντικό

Μολυσμένα ζωικό πτώματα
Γυαλί (αν δεν πάει γ!α ανακύκλωση)

Χαρτί, κλινοσκεπάσματα, σεντόνια
Γάζες , επίδεσμοι, χαρτιά
Αιχμηρό , βελόνες

Υγρό , υπολείμματα

Στους πιν.

6, 7, 8 (στοιχειώδες

ο

ο

10-50
0-30

4000-8100
5600-12000
0-60
0-2000

ο:1

80-100

υπόδειγμα ενεργειακού χάρτη) , παρατίθενται μερικά στόιχεία

ενεργειακή ς κατανάλωσης από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ..

ΠΙΝΑΚΑΣ

6

Κατανάλωση και κατανομή λαμπτήρων της νοσοκομειακής μονάδος

Τύπος Λομmήρο

Αριθμός Λαμπτήρων

Ώρες λειτουργία ς/ημέρα

Πυρακτώσεως

604
5087
120
102

18
18
24
24

Φθορίου
Χαμηλής Κατανάλωση ς
Αλογόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εγκατεστημένη Ισχύς

(KW)

30,5
183
2,5
2

7.

Κατανομή λαμπτήρων στο ίδρυμα.

Χώρος εγκατάστασης
Διάδρομοι

Δωμάτια
Χειρουργεία

Τύπος Λαμπτήρα

Χρόνος Λειτουργίας (Η/ημέρα)

Φθορίου

18
18
10
10
6

Φθορίου

Φθορίου-πυρακτ.

Μαγειρεία

Φθορίου

Πλυντήρια

Φθρίου-πυρακτ.
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Εγκατεστημένη Ισχύς

24,5
159
8,1
4
14,2

(KW)
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Π Ι ΝΑΚΑΣ Β.

Στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για το νοσοκομεfο ΑΧΕΠΑ.
Είδος μηχανήματος
ή Συσκευής
Πλυ'V1ήρια

Στεγνωτήρια
Κλίβανοι
Κλιματιστικά

Αριθμός

Ονομαστική

Συσκευών

Ισχύς

4
3
2
8

20 (KW)
9(KW)
80 (KW)
673 (KW)

14
17
227
1

92 ,4 (KW)
181.2 (KW)
189,2 (KW)
84,50 (KW)
30,50 (KW)
40 (KW)
23(KW)

Εyκοτεοτημένη

Ισχύς

Ώρες

Λειτ./Ημ έ ρα

(KW)

.

16
16
12
12

.
.
.

(Κεντρικές μονάδες)
Ηλ . Κουζίνες
Ανελκυστήρες
Κλιματιστικά αυτόνομα

Σιδερωτήριο

Αντλίες κενού

6

Κυκλοφορητές

30
11
1
1
1
1
1
2

Καυστήρες
Μαγν. Τομογράφος
Αξον. Τομογράφος
Αξον. Τομογράφος

1
2

Στεφανιογραφίας
Ακτινοσκοπικά
Λέβητας Ατμού

Λέβητας Νερού

6

.

10
24
12
16
24
12
24
8

.

.
.

.
.

75
75
30
20
110

.

.

Εφεδρικός

10
8
3

4000000 KcaVh

Χειμ

Ανξ. Φθιν.

Καλ.

4600000 Kcal/h

15
15

12
12

10
10

.
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