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KUJDESI  
SHËNDETËSOR



 

Spitalet dhe klinikat janë orga-
nizata komplekse nga pikëpam-
ja e energjisë së qëndrueshme. 
Ato përmbajnë reparte, objek-
te dhe pajisje trajtimi, kuzhina 
dhe zona të përbashkëta, të 
gjitha aspektet e efiçiencës së 
energjisë së një ndërtese, dhe 
në të njëjtën kohë ato duhet të 
plotësojnë kërkesat e rrepta të 
shëndetit dhe sigurisë. Si rezu-
ltat, spitalet dhe klinikat janë 
shumë intensive në aspektin e 
përdorimit të energjisë. Spit-
alet punojnë 24 orë në ditë dhe 
synojnë të ofrojnë për pacientët 
rehati dhe kujdes shëndetësor 
optimal me shtypjen e vetëm 
një butoni për thirrje të urg-
jencës. Gjithashtu spitalet janë 
të detyruara të plotësojnë stan-
dardet mjekësore dhe kërke-
sa të rrepta të ventilimit dhe 
pastërtisë së ajrit. Spitalet kanë 
kërkesa më të larta për ajrin 
e jashtëm, ngrohjen, ftohjen, 
largimin e lagështisë dhe rritjen 
e lagështisë sesa llojet e tjera të 
ndërtesave. Si rezultat, konsumi 
i tyre i energjisë është dukshëm 
më i lartë se p.sh., i ndërtesave 
për zyra ose për shitje me pakicë. 
Vetëm energjia elektrike përbën 
mbi 50% të kostos së energjisë 
së një spitali dhe me përdorim-
in vazhdimisht në rritje të pajis-
jeve mjekësore të specializuara 
që përgjithësisht mbështeten 
në energji elektrike, konsumi do 
të rritet. Natyra e specializuar e 
një mjedisi spitalor do të thotë 
se ekziston një numër i konsider-
ueshëm i pajisjeve që janë inten-
sive në përdorimin e energjisë, 
të tilla si frigoriferët mjekësorë, 
morgu dhe farmacitë, pajis-
je laboratorike dhe makina me 
rreze X.

jisjeve të trajtimit mjekësor, siç 
janë skanerët CT, makina me 
rreze X, laserët excimer, etj., 
ofron gjithashtu avantazhe të 
kombinuara të trajtimit me cilë-
si më të lartë dhe të kursimit të 
energjisë

LAVANDERIA 
Rrobalarëset komerciale me 
efiçiencë të lartë përdorin 
63% më pak energji dhe vetëm 
gjysmën e ujit të rrobalarëseve 
konvencionale. Si një alterna-
tivë, merrni parasysh sistemet 
e lavanderisë së ozonit, të cilat 

Kujdesi shëndetësor

PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI 
TË RIPËRTËRISHME 
NË SEKTORIN E 
SHËNDETËSISË

TË PËRGJITHSHME   
— Sistemet e menaxhimit të 

energjisë së ndërtesës 
— Izolimi i ndërtesës 
— Sistemi i ngrohjes, ventilimit 

dhe ftohjes 
— Rikuperimi i nxehtësisë 
— Nxehtësia dhe energjia e 

kombinuar 
— Sistemi solar fotovoltaik 
— Uji i ngrohtë solar 
— Ndriçimi

ZONAT ADMINISTRATIVE 
DHE ZYRAT 

— Ndriçimi 
— Sensorët e shfrytëzimit

OBJEKTET E TRAJTIMIT  
— Kompresorët 
— Sistemi special i ngrohjes, 

ventilimit dhe ftohjes 
— Ndriçimi 
— Ftohja

FUNKSIONET 
MBESHTETËSE 

— Kuzhinat e spitalit 
— Furrat dhe tenxheret 
— Frigoriferët dhe frizat 
— Shërbimi i shpërndarjes së 

ushqimit 
— Lavanderia

PAJISJET E TRAJTIMIT 
MJEKËSOR  

Shumë pajisje trajtimi kërkojnë 
kompresorë. Përdorimet mund 
të shkojnë nga shpërndarja e 
gazrave mjekësor, përmes infla-
cionit/deflacionit të dyshekëve 
të veçantë të ajrit që përdoren 
në objektet e trajtimit, pajisjet 
për analiza e gjakut, etj. Kom-
presorët efiçientë mund të krijo-
jnë kursime të konsiderueshme 
të energjisë.  Zëvendësimi i pa-



mund të ulin ndjeshëm koston 
e energjisë. Procesi i një lavan-
derie ozoni përfshin përfundi-
min e ciklit të larjes duke për-
dorur ujë të ngopur me ozon, 
në vend të ujit standard nga 
çezma. Dezinfektimi i rrobave 
tradicionalisht është kryer me 
zbardhues me klor në tempera-
tura të larta bashkë me agjita-
cionin. Ky zbardhues është nor-
malisht një reagues i ngadaltë 
në temperatura të ftohta, kësh-
tu që uji i nxehtë përdoret në 
rrobalarëse konvencionale për 
të rritur reagimin e oksidimit të 
zbardhuesit të klorit. Ozoni, i cili 
mbart një ngarkesë elektrike, e 
bën dezinfektimin pa ujë të nx-
ehtë. Ozoni funksionon mirë në 
ujë të ftohtë dhe reagon shumë 
shpejt, duke tretur dheun në kon-
takt. Uji i nxehtë është i panevo-
jshëm për shumicën e sistemeve 
të larjes me ozon. Duke elimin-
uar nevojën për ujë të nxehtë 
(85—100%) dhe duke zvogëluar 
kohën e larjes dhe tharjes. La-
vanderia e ozonit mund të gjen-
erojë kursime të energjisë deri 
në 75%. Për më tepër, e ulë kon-
sumin e përgjithshëm të ujit për 
rreth 20% dhe përdorimin e de-
tergjentit/kemikaleve për rreth 
40%. 

NXEHTËSIA DHE 
ENERGJIA E KOMBINUAR 
(CHP) 

Me një përdorim të përshtat-
shëm, CHP mund të zvogëlojë 
faturën e energjisë së një spit-
ali për rreth 20—30%. Spitalet 
janë kandidatë të mirë për CHP 
për shkak të kërkesës së tyre për 
ngrohje gjatë gjithë vitit.
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Sensorët e shfrytëzimit mund 
të përdoren gjithashtu për të 
ulur nivelet e dritës në korridore 
gjatë natës, gjë që mund të jetë 
një masë efektive për kursimin 
e kostos. Sidoqoftë, është e do-
mosdoshme të ruhen nivelet 
minimale të dritës në mënyrë që 
të mos rrezikohen standardet e 
shëndetit dhe sigurisë. Kjo masë 
jo vetëm që kursen energji, por 
gjithashtu ndihmon në paran-
dalimin e përhapjes së sëmund-
jeve sepse stafi nuk ka më nevojë 
të prekë ndërprerësit e dritave. 

SHEMBUJ TË RASTEVE:

SHPËRNDARJA E 
USHQIMIT

Një Spital i kishte testuar “kutitë 
e nxehta” të izoluara si zëvendë-
sim për karrocat ushqimore 
tradicionale që nxehen me en-
ergji elektrike. Pasi i kishin bërë 
disa përshtatje të vogla në ruti-
nën e punës, ishte e mundur që 
ushqimi të arrinte tek pacientët 
në temperaturën e duhur pa pa-
sur nevojë për karroca. Spitali 
tërhoqi 33 karroca tradicionale 
me një kursim prej gati 145,000 
kW në vit.

ENERGJIA DIELLORE
Një Spital i Komunitetit kishte 
instaluar panele të energjisë di-
ellore në çatinë e tij dhe uli kon-
sumin e energjisë për 30%.

NDRIÇIMI  

Në një spital të zakonshëm, 
ndriçimi mund të përbëjë mbi 
20% të energjisë totale të për-
dorur ose mbi 35% të energjisë 
elektrike të përdorur. Projektimi 
i mirë i ndriçimit i bazuar në te-
knologjinë LED mund të zvogë-
lojë koston dhe të ketë përfiti-
min shtesë të zvogëlimit të 
ngrohjes që fitohet brenda, duke 
zvogëluar kështu edhe konsum-
in e energjisë nga klimatizimi. 
Përmirësoni ndriçimin sipas 
opsioneve më efiçiente të për-
shtatshme. Për shembull, çdo 
llambë tungsteni ‘standarde’ 
mund të zëvendësohet drejt-
përdrejt me llamba kompakte 
fluoreshente (CFL) që kursejnë 
energji, të cilat përdorin 75% 
më pak energji, prodhojnë më 
pak nxehtësi të padëshiruar dhe 
kanë jetëgjatësinë 8—10 herë 
më shumë. 

SENSORËT E 
SHFRYTËZIMIT   

Sensorët e shfrytëzimit mund 
të arrijnë kursime deri në 30% 
në kostot e ndriçimit sepse sig-
urojnë që dritat të funksionojnë 
vetëm kur i nevojiten dikujt. Ata 
janë veçanërisht të dobishëm, 
për shembull, në këto hapësira: 
— Në hapësirat që përdoren 

herë pas here 
— Në tualete dhe ambiente të 

banjove 
— Në depo 
— Në zonat ku ndriçimi është 

i ndarë në zona dhe/ose në 
korridore 
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MASAT E SHUMËFISHTA
Një kompleks i madh spitalor 
përdor biogaz mbeturinash 
që prodhohet në një deponi 
mbeturinash aty afër për të 
prodhuar energji elektrike dhe 
ngrohje që e furnizon plotësisht 
një nga shumë objektet e saj të 
kujdesit shëndetësor. Një sistem 
i pompës së nxehtësisë gjeoter-
mike ngroh dhe ftoh një spital, 
ndërsa një kaldajë me biomasë 
në objektin e spitalit kryesor 
kujdeset për 38% të nevojave 
të energjisë së sistemit. Përveç 
kësaj, panelet solare furnizojnë 
garazhin nëntokësor të parkimit 
dhe një njësi solare e ujit të nxe-
htë mbulon 85% të nevojave të 
Qendrës së Kujdesit për Fëmijët 
për ujë të nxehtë.


