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Baseline Study 
Eφαρμογή της έννοιας του Παθητικού Κτιρίου στα Νοσοκομεία 

 

 

Εισαγωγή 

 
Οι αξιολογήσεις των στατιστικών κατανάλωσης δείχνουν ότι τα νοσοκομεία είναι μεταξύ των 

κτιρίων που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια. Στην Γερμανία υπάρχουν 2.080 

νοσοκομεία, με συνολικά 503.422 κρεβάτια [Destatis 2009] , από τα οποία πολλά πρέπει να 

ανακαινιστούν.  

Για να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η προοπτική ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων ή η 

κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης μελέτησε 

βασικά ζητήματα για την εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου στα νοσοκομεία, 

κατά την κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου, της Κλινικής Frankfurt Höchst [Schumacher/Kah 

2012, Naß/Frydrychowski 2013].  

 

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις κύριες ιδέες από τη βασική μελέτη [Kah et al. 2013].   

 

Συχνά θεωρείται ότι το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου αφορά μόνο την απαίτηση για 

ενέργεια θέρμανσης. Ο στόχος όμως στα νοσοκομεία είναι να μειωθεί σημαντικά η 

ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης 

διατηρώντας τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο άνεσης.  

 

Όπως έχει ήδη γίνει με άλλα κτίρια τριτογενούς τομέα (όπως εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και 

κλειστές πισίνες), το πρώτο βήμα στη μελέτη των νοσοκομείων είναι να εντοπιστούν όλες οι 

διαφορετικές μορφές ενεργειακών καταναλώσεων και να καθοριστεί ποιες είναι οι μέσες τιμές 

κατανάλωσης και ποια είναι η προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

Μέσα σε ένα κτίριο, οι ροές ενέργειας δεν είναι ανεξάρτητες, για παράδειγμα, αποδοτικότερες 

συσκευές μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα εσωτερικά θερμικά φορτία, δηλαδή να 

ελαχιστοποιήσουν την έκκληση θερμότητας στο χώρο και κατά συνέπεια να μειώσουν την 

απαίτηση για ψύξη. Η επίδραση των διαφορετικών λειτουργιών και εφαρμογών που 

https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEAusgabe_derivate_00000137/1010110097004.pdf;jsessionid=10998852873127B03B696C4B0FAB09A0
https://passiv.de/downloads/05_baseline_study_hospitals_18PHT_085_AG09.pdf
https://passiv.de/downloads/05_baseline_study_hospitals_18PHT_085_AG09.pdf
https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/ph_hospitals/baseline_study_-_implementing_the_passive_house_concept_in_hospitals
https://passiv.de/downloads/05_krankenhaus_grundlagenstudie.pdf
https://passiv.de/downloads/05_krankenhaus_grundlagenstudie.pdf
https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/passive_house_schools
https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/swimming_pools/start


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 112 ΠΑΠΑΓΟΥ 15669, ΤΗΛ. 211-4081109, www.eipak.org   info@eipak.org  

ΑΦΜ 997736429 – ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
Information, data and drawings embodied in this document are strictly confidential and are supplied on the understanding  

that they will be held confidentially and not disclosed to third parties without the prior written consent of ΕΙΠΑΚ.  

 
 

λαμβάνουν χώρα εντός του νοσοκομείου γίνεται πιο αισθητή, όσο το κτίριο γίνεται ενεργειακά 

πιο αποδοτικό. Ωστόσο, τα συμβατικά ενεργειακά ισοζύγια, όπως το DIN V 18599, δεν 

λαμβάνουν υπόψη λειτουργικές ενεργειακές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τις ιατρικές 

συσκευές. 

 

 

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων 

 

Όταν πρόκειται για την εφαρμογή του Προτύπου του Παθητικού Κτιρίου, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων των 

χώρων με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής και θερμικής άνεσης για την ανάρρωση ασθενών 

και ηλικιωμένων καθώς και του ευρέος φάσματος διαφόρων ενεργειακών εφαρμογών και 

διαδικασιών που εκλύουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας εντός του δεδομένου χώρου. 

Μια ανάλυση των ήδη υπαρχόντων κατευθυντήριων γραμμών δείχνει ότι η χρήση 

δοκιμασμένων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας δεν αντιμετωπίζει κατά βάση εμπόδια. 

Πράγματι, οι προσπάθειες που πραγματοποιούνται με κατεύθυνση την υγιεινή και την 

ενέργεια μερικές φορές αλληλοσυμπληρώνονται.  

 

Η υψηλής ποιότητας μόνωση στις γραμμές των αγωγών ζεστού νερού χρήσης και οι βρύσες 

χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με το RKI 1) που χρησιμοποιούνται μόνο όταν γίνεται 

συχνή χρήση νερού, μειώνουν τον κίνδυνο της νόσου της λεγιονέλλας, ακόμη και αν 

ελαχιστοποιούνται οι απώλειες διανομής στις γραμμές των αγωγών ζεστού νερού χρήσης. 

Εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για χώρους όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας, όπως οι 

χειρουργικές αίθουσες, οι λύσεις πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως (βλέπε [Bräunlich 

2014]). Οι νέες έννοιες και προσεγγίσεις που αφορούν θέματα υγιεινής πρέπει πάντα να 

συντονίζονται από τους υπεύθυνους υγιεινής και τη διαχείριση του νοσοκομείου όσο το 

δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία. 

 

Σε χώρους όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη, η μεγαλύτερη θερμική άνεση είναι σε 

θερμοκρασίες δωματίου μεταξύ 22 και 23 °C. Για τους ασθενείς που δεν είναι επαρκώς 

ντυμένοι (όπως σε περιπτώσεις που πλένονται στο κρεβάτι), οι θερμοκρασίες δωματίου 

https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/ph_hospitals/aspects_of_efficient_ventilation_in_hospitals
https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/ph_hospitals/aspects_of_efficient_ventilation_in_hospitals
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πρέπει να είναι υψηλότερες. Σε κάθε περίπτωση, το φάσμα των ενεργειακών εφαρμογών 

εξαρτάται από τον τύπο της εκάστοτε κλινικής. Η μελέτη "Grundlagenstudie zur Umsetzung 

des Passivhauskonzept in Krankenhäusern" ("Baseline study on implementing the Passive 

House concept in hospitals") ("Βασική μελέτη για την εφαρμογή της έννοιας του Παθητικού 

Κτιρίου στα Νοσοκομεία") διερευνά εκείνες τις διαδικασίες και εφαρμογές που σχετίζονται 

περισσότερο με την ενέργεια. 

 

Συχνά, το ερώτημα είναι αν οι προσπάθειες για τη μείωση της απαίτησης θερμότητας 

αξίζουν τον κόπο αν υπάρχουν τόσα ποσά εκλυόμενης θερμότητας από τις διαδικασίες 

μέσα στο νοσοκομείο που συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Μια πιο προσεκτική ανάλυση των 

διαδικασιών που αξιοποιούν την εκλυόμενη θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας δείχνει ότι οι 

πρόσθετες διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάκτηση αυτής της θερμότητας θα 

μειώσουν τα οφέλη, από την άποψη πρωτογενούς ενέργειας, σε ένα μόνο κλάσμα. Η χρήση 

της εκλυόμενης θερμότητας από μη αποτελεσματικές διαδικασίες και συσκευές είναι μια 

καλή ιδέα και πρέπει να διερευνηθεί, αλλά όχι πριν βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες που 

παράγουν την εκλυόμενη αυτή θερμότητα. 

Τα νοσοκομεία γενικά λειτουργούν αδιάκοπα και έχουν ειδικές απαιτήσεις για θερμική άνεση. 

Επομένως, η αναβάθμισή τους με την εγκατάσταση θερμομόνωσης μπορεί να αποδώσει 

γρηγορότερα σε σχέση με άλλα κτίρια. Επιπλέον, και στα συμβατικά νοσοκομεία, 

χρησιμοποιούνται συνήθως συστήματα εισαγωγής φρέσκου αέρα στο εσωτερικό τους 

καθώς και ανεμιστήρες απαγωγής αέρα. Επομένως, απαιτείται μόνο ένα μικρό βήμα για την 

εφαρμογή του ελεγχόμενου μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας σε όλο το κτίριο. 

Τα νοσοκομεία αποτελούν επομένως καλούς χώρους για την εφαρμογή του Προτύπου του 

Παθητικού Κτιρίου. 
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Ενεργειακές εφαρμογές στα νοσοκομεία 

 

Ο εξοπλισμός μιας κλινικής εξαρτάται από την ειδικότητα της (π.χ. παθολογική, ψυχολογική) 

και επηρεάζει σημαντικά την απαίτηση ενέργειας. Η κατανάλωση διαφέρει σημαντικά 

ανάλογα με το αν η κλινική αποστειρώνει τα δικά της όργανα, έχει τη δική της καφετέρια, 

πλένει τα δικά της ρούχα-στολές και κλινοσκεπάσματα και αν διεξάγει ιατρική απεικόνιση. 

 

Η έρευνα δείχνει ότι αξίζει να εξετάσουμε ειδικές ενεργειακές εφαρμογές που δεν λαμβάνονται 

υπόψη στα συμβατικά ενεργειακά ισοζύγια, όπως το DIN V 18599. Αυτές οι διαδικασίες 

καθίστανται πιο σημαντικές όσο το κέλυφος των κτιρίων και τα Η/Μ συστήματα των κτιρίων 

γίνονται ενεργειακά πιο αποδοτικά.  

 

Οι συσκευές και οι λειτουργίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στα συμβατικά ενεργειακά 

ισοζύγια αποτελούν σχεδόν το 50% της συνολικής απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας σε 

κτίρια κατασκευασμένα σύμφωνα με το Πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου. Ωστόσο, υπάρχει 

σημαντική προοπτική μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε τέτοιες ενεργειακές εφαρμογές 

και συστήματα.  

 

Αυτή τη στιγμή, οι διαθέσιμες συσκευές και οι βελτιωμένες διαδικασίες λειτουργίας των 

κλινικών μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας περισσότερο από 30%, παρόλο 

που η ενεργειακή απόδοση δεν αποτελεί κύριο μέλημα για τις ιατρικές και επαγγελματικές 

συσκευές όπως αποτελεί για τις οικιακές συσκευές.  

 

Το Σχήμα 1 δείχνει τον καταμερισμό της χρήσης της πρωτογενούς ενέργειας από μεγάλες 

συσκευές σε μια κλινική, όταν επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση με βάση το 

παράδειγμα του σχεδιαζόμενου νέου κτιρίου στην κλινική Höchst της Φρανκφούρτης. 
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Σχήμα 1: Το μερίδιο των διαφόρων ενεργειακών εφαρμογών στη συνολική απαίτηση 

πρωτογενούς ενέργειας βάσει της νέας κατασκευής για την κλινική Höchst της 

Φρανκφούρτης 

Τα νοσοκομεία διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών και συσκευών. Η συνολική 

εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα αυτά έχουν 

ενεργειακές ετικέτες.  

 

Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους σχεδιαστές να εξετάσουν ποιες συσκευές και 

εφαρμογές είναι διαθέσιμες στην αγορά και από τους μηχανικούς να εκτιμήσουν την 

κατανάλωση ενέργειας τους. 

 

Οι έρευνες επίσης δείχνουν ότι η απαίτηση θερμότητας μπορεί να μειωθεί κατά 60% και 

αντίστοιχα  η τελική απαίτηση ενέργειας κατά 50% (σε σύγκριση με μία νέα συμβατική 

κατασκευή) αν η θέρμανση, ο αερισμός, το ζεστό νερό χρήσης, και η κατανάλωση 

ενέργειας των βοηθητικών συσκευών γίνουν πιο αποτελεσματικές. 
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Σχήμα 2: Παράδειγμα τιμών κατανάλωσης ενέργειας από όλες τις ενεργειακές εφαρμογές σε 

νοσοκομείο (EnEV: αναφορά σύμφωνα με το γερμανικό EnEV 2009). Η παραλλαγή του 

Παθητικού Κτιρίου βασίζεται σε μάλλον συντηρητικές υποθέσεις βελτιωμένης απόδοσης [Kah 

et al 2013]. 

Από την άποψη της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας για όλες τις εφαρμογές σε ένα 

νοσοκομείο που παρέχει τη μέγιστη φροντίδα, η εξοικονόμηση από τη χρήση των διαθέσιμων 

τεχνολογιών για μεγαλύτερη αποδοτικότητα ανέρχεται στο 40 με 50%. Στο Σχήμα 2, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για επιλεγμένες ενεργειακές εφαρμογές. 

 

Θέρμανση 

 

Τα νοσοκομεία αποτελούν γενικά μεγάλα και συμπαγή κτίρια. Η μελέτη "Grundlagenstudie zur 

Umsetzung des Passivhauskonzept in Krankenhäusern" ("Baseline study on implementing the 

Passive House concept in hospitals") ("Βασική μελέτη για την εφαρμογή του Προτύπου του 

Παθητικού Κτιρίου στα Νοσοκομεία") δείχνει ότι η χρήση αποδοτικών τεχνολογιών μπορεί, με 

εύλογη προσπάθεια, να μειώσει την απαίτηση θέρμανσης στις 15 kWh/(m²a), ακόμη και αν 

οι απαιτούμενες εσωτερικές θερμοκρασίες και οι απαιτούμενες εναλλαγές αέρα είναι 

μεγαλύτερες από ότι σε άλλα κτίρια. 

 

http://www.passiv.de/downloads/05_krankenhaus_grundlagenstudie.pdf
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Όπως και σε άλλα Παθητικά Κτίρια, η καλή μόνωση σημαίνει ότι ο τρόπος διανομής της 

θερμότητας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ακόμα, για διάφορους λόγους, είναι πιο πρακτικό 

να χρησιμοποιούνται συστήματα θέρμανσης θερμικής ακτινοβολίας στα νοσοκομεία έτσι 

ώστε ο αερισμός και η θέρμανση να λειτουργούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Συνέργειες 

μπορεί να πραγματοποιηθούν, για παράδειγμα, όταν τα θερμαντικά σώματα 

χρησιμοποιούνται τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. 

 

Όλες οι τυπικές λύσεις παροχής της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης είναι δυνατές. Η 

συμπαραγωγή ενέργειας είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα λύση, κυρίως λόγω της μεγάλης 

σταθερής απαίτησης ζεστού νερού χρήσης και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Ζεστό νερό χρήσης 

 

 

Οι κύριοι τρόποι μείωσης της απαίτησης ενέργειας για το ζεστό νερό χρήσης είναι η 

εγκατάσταση βρυσών εξοικονόμησης νερού, η μείωση των απωλειών διανομής ώστε να 

είναι αποτελεσματικότερη η θέρμανση του νερού. 

 

Οι προβλέψεις για την απαίτηση ενέργειας και οι βελτιστοποιήσεις με επίκεντρο το ζεστό νερό 

χρήσης θα πρέπει να βασίζονται σε ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης. Εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα (δεν υπάρχει υπάρχον κτίριο με συγκρίσιμο επίπεδο αναγκών), μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 50 λίτρα ανά κρεβάτι ανά ημέρα ως μέσος όρος κατανάλωσης ζεστού 

νερού χρήσης (με βάση τη βιβλιογραφία και τις μετρήσεις των συγγραφέων). 

 

Η θερμότητα που χάνεται στις γραμμές των αγωγών διανομής αποτελεί έως και το 50% της 

ενεργειακής απαίτησης για παροχή ζεστού νερού. Οι προσπάθειες για τη μείωση των 

απωλειών θερμότητας μειώνουν ταυτόχρονα την ανεπιθύμητη μεταφορά θερμότητας σε 

γραμμές αγωγών κρύου νερού και συμβάλλουν στη μείωση των εσωτερικών θερμικών 

φορτίων το καλοκαίρι. Επομένως, το δίκτυο ζεστού νερού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο συμπαγές και μονωμένο, πέρα από αυτό που απαιτείται από την EnEV [Kah et al 2013]. 

 

Οι βελτιστοποιημένες γραμμές τροφοδοσίας και η μεγαλύτερου πάχους μόνωση 

υπολογίστηκε ότι μειώνουν τις απώλειες διανομής κατά 33% σε σχέση με το επίπεδο ενός 

συμβατικού κεντρικού συστήματος διανομής με σωλήνες μονωμένους, σύμφωνα με το EnEV 

https://passiv.de/downloads/05_krankenhaus_grundlagenstudie.pdf
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2009. Οι εκπομπές άνθρακα από την παροχή ζεστού νερού μπορούν να μειωθούν περαιτέρω 

εάν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική ενέργεια. Η 

χρήση απορριπτόμενης θερμότητας για την προθέρμανση του ζεστού νερού χρήσης είναι 

επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή. 

 

Ψύξη 

 

Ο βασικός στόχος πρέπει πρώτα να είναι η μείωση όλων των ψυκτικών φορτίων, 

συμπεριλαμβανομένου του αποδοτικότερου τεχνητού φωτισμού, των υπολογιστών και των 

ιατρικών συσκευών. Η σκίαση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των ηλιακών θερμικών 

φορτίων. Επαρκώς προσπελάσιμη θερμική μάζα αποθήκευσης, όπως οροφές από 

σκυρόδεμα, λειτουργούν σαν εξομαλυντής κατά την διάρκεια εμφάνισης των θερινών 

μέγιστων θερμοκρασιών, βελτιώνοντας το κλίμα του κτιρίου το καλοκαίρι και χρησιμεύοντας 

ως βάση για παθητική ψύξη. Tο ίδιο το κτίριο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της 

πλεονάζουσας θερμότητας, την οποία στη συνέχεια εκπέμπει τη νύχτα. 

 

Εάν οι ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται με συνέπεια και εάν το κτίριο έχει 

μεγάλη θερμική μάζα, τα εσωτερικά θερμικά φορτία θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και 

το πότε ακριβώς εκπέμπονται στον χώρο δεν θα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Η παθητική 

ψύξη αρκεί σε μεγάλο βαθμό για να εξασφαλίσει θερμική άνεση το καλοκαίρι (στα κλίματα 

της Κεντρικής και βόρειας Ευρώπης). 

 

Η ψύξη που βασίζεται σε μεγάλους όγκους κλιματιζόμενου αέρα, που ξεπερνούν κατά πολύ 

τις παροχές που απαιτούνται για την εξασφάλιση της υγιεινής του αέρα, δεν συνίσταται να 

χρησιμοποιείται, εκτός εάν δεν επαρκούν τα παθητικά συστήματα ψύξης, όπως η ψύξη μέσω 

θερμικής αποθήκευσης. 
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Μηχανικός αερισμός 

 

Στις λειτουργικές περιοχές ενός νοσοκομείου, όπως στα χειρουργεία, στις μονάδες εντατικής 

θεραπείας και στα εργαστήρια, ο ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός με φίλτρα υψηλής 

ποιότητας είναι απαραίτητος. Αλλά ακόμη και στα άλλα τμήματα του νοσοκομείου, ειδικά 

όπου παρέχεται ιατρική περίθαλψη, θα πρέπει να παρέχεται ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός 

για να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα. 

 

Ακόμη και αν τα συστήματα μηχανικού αερισμού είναι ενεργειακά αποδοτικά, η ισχύς για τα 

συστήματα αυτά αποτελεί μεγάλο μέρος της συνολικής ενεργειακής απαίτησης ενός 

νοσοκομείου. Η [Bräunlich 2014] εξετάζει τις ακόλουθες πτυχές για τον σχεδιασμό του 

ενεργειακά αποδοτικού αερισμού: 

● Προσαρμογή του όγκου του αέρα στην πραγματική απαίτηση (διαστασιολόγηση και 

έλεγχος) 

● Χαμηλές απώλειες πίεσης στους αγωγούς. Οι απώλειες πίεσης ανά αγωγό δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τα 200 Pa, για παράδειγμα για λειτουργικές περιοχές με χαμηλές 

απαιτήσεις για προσαγωγή αέρα (όπως είναι οι μονάδες φροντίδας) 

● Ενεργειακά αποδοτικοί ανεμιστήρες (η ειδική κατανάλωση ισχύος δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 0,45 Wh/m3) 

 

Το Παθητικό Κτίριο και ο μηχανικός αερισμός με επιπλέον φιλτράρισμα του αέρα, που αυτό 

προϋποθέτει, είναι ένα κριτήριο που επαληθευμένα βοηθά στον περιορισμό της εξάπλωσης 

του COVID-19, γιατί το να τηρούνται τα μέτρα και οι κανόνες προσωπικής υγιεινής από το 

https://passipedia.org/planning/non-residential_passive_house_buildings/ph_hospitals/aspects_of_efficient_ventilation_in_hospitals
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προσωπικό και τους ασθενείς για να αποφευχθεί η εξάπλωση των ιών είναι απαραίτητο, 

αλλά η απόδοση των κτιρίων μπορεί να συμπληρώσει-ίσως ακόμη και να ενισχύσει-τις 

μεμονωμένες αυτές προσπάθειές.   

Ταυτόχρονα, με τα συστήματα μηχανικού αερισμού πραγματοποιείται ελεγχόμενη επαρκής 

παροχή νωπού αέρα στους χώρους και απομάκρυνση όλου του εσωτερικού “βρώμικου” 

αέρα, οπότε μειώνονται αρκετά οι πιθανότητες μετάδοσης ιώσεων σε οποιονδήποτε χώρο. 

 

Κατά κύριο λόγο, τα συμβατικά συστήματα αερισμού χρησιμοποιούν ανακυκλοφορία αέρα, 

δηλαδή ένα ποσοστό του αέρα απαγωγής από τους διάφορους χώρους αναμειγνύεται με 

νωπό εξωτερικό αέρα και οδηγείται πάλι στους χώρους μέσω των καναλιών προσαγωγής 

αέρα. Αυτό, εγκυμονεί τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών και ιώσεων μιας και ο αέρας που 

προσάγεται έχει προέλθει από όλους τους χώρους και επομένως υπάρχει έμμεση επαφή 

μεταξύ των χρηστών του κτιρίου. Ακόμα και αν ο αέρας φιλτράρεται, τις περισσότερες φορές 

τα φίλτρα αυτά δεν είναι κατάλληλων προδιαγραφών για μικρής διαμέτρου σωματίδια και 

συνήθως δεν συντηρούνται σωστά, με αποτέλεσμα η απόδοσή τους να είναι μειωμένη.       

                                  

Αντίθετα, σε ένα Παθητικό Κτίριο ο αέρας που προσάγεται αποτελείται από 100% νωπό αέρα 

περιβάλλοντος. Στο Παθητικό Κτίριο έχουμε δύο ρεύματα αέρα με συνεχή ροή τα οποία 

οδηγούνται στο μηχάνημα του μηχανικού αερισμού. Αυτά τα δύο ρεύματα τα οποία είναι η 

προσαγωγή του φρέσκου νωπού αέρα και η εξαγωγή του “βρώμικου” αέρα από το 

εσωτερικό, καθαρίζονται με φίλτρα υψηλών προδιαγραφών, δεν έρχονται ποτέ σε επαφή και 

ανταλλάζουν μόνο θερμότητα μέσω του εναλλάκτη θερμότητας, μηδενίζοντας έτσι την 

πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών.  

                                                                                                                                    

Εν τέλη, από την βάση του, το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου με την χρήση του μηχανικού 

αερισμού στοχεύει στην βέλτιστη εσωτερική ατμόσφαιρα εξαλείφοντας τόσο τις πιθανότητες 

εισόδου των ρυπογόνων σωματιδίων όσο και κυκλοφορίας των ιώσεων στο εσωτερικό των 
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νοσοκομείων, συνεισφέροντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε ένα πιο υγιές 

περιβάλλον για τους ασθενείς και στην αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 

Φωτισμός 

 

Τα νοσοκομεία γενικά λειτουργούν περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλα κτίρια τριτογενούς 

τομέα. Πολλοί χώροι των νοσοκομείων χρησιμοποιούνται επίσης το σαββατοκύριακο και τη 

νύχτα. 

 

Οι θάλαμοι και οι διάδρομοι, όπου παρέχεται γενική φροντίδα έχουν την υψηλότερη απαίτηση 

ενέργειας επειδή χρησιμοποιούνται όλη την ώρα, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί για την 

ανάγκη τεχνητού φωτισμού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις φωτισμού προκύπτουν για τους χώρους 

με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις, δηλαδή για τις αίθουσες εξετάσεων και ιατρείων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί εκεί ο φυσικός φωτισμός την ημέρα συνεισφέρει περισσότερο, επειδή οι 

δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και επομένως 

η απαίτηση για τεχνητό φωτισμό είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τους θαλάμους. 

 

Επιπλέον, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η απαίτηση ενέργειας μπορεί να μειωθεί σημαντικά 

κάτω από τις παραδοχές του EnEV 2009. Η κύρια διαφορά προέρχεται από την χρήση 

αποδοτικού τεχνητού φωτισμού, ο οποίος μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 70% 

στους θαλάμους και κατά 60% στις αίθουσες εξετάσεων και ιατρικών χώρων, εάν ο 

εξοπλισμός φωτισμού είναι ο βέλτιστος (συμμόρφωση με το SIA 380-4). 

 

Στους θαλάμους, ο φωτισμός είναι συνήθως ενσωματωμένος στην γραμμή της ηλεκτρικής 

τροφοδοσίας. Αυτό το σύστημα φωτισμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υγειονομικής 

περίθαλψης και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η συνολική κατανάλωση για 

τον έμμεσο γενικό φωτισμό υπερβαίνει την συνιστώμενη τιμή κατανάλωσης ενέργειας ακόμη 

και αν χρησιμοποιηθούν λάμπες τύπου LED.  
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Τμήμα αποστείρωσης σκευών 

 

Το τμήμα αποστείρωσης είναι ένας άλλος τομέας με μεγάλη κατανάλωση στα νοσοκομεία. 

Οι διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης για τα λειτουργικά σκεύη και για άλλα 

αποστειρωμένα προϊόντα καταναλώνουν τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τις μηχανές καθαρισμού και 

απολύμανσης πηγάζει από τη θέρμανση του νερού, δηλαδή το ζεστό νερό χρήσης. Αυτό 

είναι επομένως το πεδίο όπου μπορεί να γίνει η περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Η 

χρήση του ζεστού νερού μπορεί να μειωθεί προσαρμόζοντας, πριν το ξεπλυμα, τον όγκο του 

νερού στην διάρκεια της εμβάπτισης και το είδος των σκευών που πρέπει να καθαριστούν. 

Με αυτόν τον τρόπο, περίπου το 20% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στη διαδικασία 

καθαρισμού μπορεί να εξοικονομηθεί. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας (περισσότερο από 60%) πηγαίνει στα λύματα 

ως θερμότητα μετά τον καθαρισμό. Τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας που είναι 

ενσωματωμένα στις συσκευές καθαρισμού – ένα κοινό χαρακτηριστικό των εμπορικών 

πλυντηρίων πιάτων – δεν προσφέρονται για μηχανές καθαρισμού αποστειρωμένων 

προϊόντων, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία. Οι δεξαμενές που 

επαναχρησιμοποιούν ζεστό απεσταγμένο νερό (93 °C) από τη φάση απολύμανσης είναι μια 

ενδιαφέρουσα λύση.  

 

Η αποστείρωση με ατμό είναι η ασφαλέστερη αλλά και η πιο απαιτητική ενεργειακά 

διαδικασία, αλλά και αυτή που τελικά προτιμάται στα νοσοκομεία [KRINKO 2012]. Σε αυτή τη 

διαδικασία, χρησιμοποιούνται καθαροί, κορεσμένοι υδρατμοί για την αποστείρωση των 

επιφανειών των σκευών. 

 

 Σημαντικές ποσότητες θερμότητας ωστόσο διαφεύγουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

καθαρισμού και αποστείρωσης με ατμό. Έως και το 70% της ενέργειας μεταφέρεται μέσω του 

νερού στα λύματα. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

σε άλλες διαδικασίες, όπως η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εάν βέβαια 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνικές λύσεις. 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf?__blob=publicationFile
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Μαγνητική τομογραφία (MRI) 

 

Τα συστήματα πλήρους σώματος που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν γενικά μαγνητικά 

πεδία από 1 έως 1,5 teslas, αν και τα τελευταία συστήματα φτάνουν μέχρι 3 teslas. Τα υπερ-

ψυγμένα υπεραγώγιμα πηνία παράγουν αυτά τα ισχυρά μαγνητικά πεδία. Η συνεχής ψύξη 

που απαιτείται – κοντά στο μηδέν της κλίμακας Kelvin – καταναλώνει ένα μεγάλο μερίδιο της 

απαιτούμενης ενέργειας για τους μαγνητικούς τομογράφους. 

 

Και επειδή αυτή η ψύξη είναι σταθερή, το φορτίο ισχύος είναι επίσης σταθερό. Αντίθετα, οι 

διαδικασίες κατά τη διάρκεια του πραγματικού κύκλου απεικόνισης δεν διαρκούν πολύ και 

έχουν μικρότερη σημασία. 

 

Εδώ, η συντόμευση της διαδικασίας απεικόνισης θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας, επιτρέποντας τον ίδιο αριθμό διαγνώσεων με λιγότερα 

συστήματα μαγνητικής τομογραφίας. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγαλύτερους χρόνους 

λειτουργίας, γεγονός που θα επέτρεπε επίσης λιγότερα συστήματα για να καλύπτουν την ίδια 

απαίτηση. 

 

Ορισμένες μονάδες είναι επίσης ενεργειακά πιο αποδοτικές σε σχέση με άλλες, αν και οι 

κατασκευαστές δεν παρέχουν ακόμη τυποποιημένες ενεργειακές ετικέτες, οι οποίες θα 

διευκόλυναν τις συγκρίσεις και θα βοηθούσαν στη διατύπωση των προδιαγραφών τους. 

Υπάρχει επίσης περαιτέρω δυνατότητα για την πιο αποτελεσματική ψύξη της μαγνητικής 

τομογραφίας μέσω του κτιρίου. 

Τα νέα υπεραγώγιμα υλικά μπορούν να μειώσουν επίσης σημαντικά την κατανάλωση εάν η 

επίδραση του υπεραγώγιμου αποτελέσματος μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες και δεν απαιτούνταν πλέον ψύξη με το αέριο ήλιο. 
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Επίλογος  

 

Εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι μελετητές συμμετέχουν στη διαδικασία από την αρχή 

(συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστών ιατρικής τεχνολογίας), ο ολοκληρωμένος 

σχεδιασμός θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία ενός έργου, ειδικά στην 

περίπτωση σύνθετων νοσοκομείων. Ειδικές έρευνες μεμονωμένων στοιχείων εκ των 

προτέρων εμποδίζουν την επαναλαμβανόμενη μελέτη τους και επομένως εξοικονομούν 

χρόνο και παρουσιάζουν λύσεις που βελτιστοποιούνται συνεχώς από άποψη ενέργειας και 

κόστους.  

 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις ειδικές ενεργειακές εφαρμογές που δεν 

λαμβάνονται υπόψη στα συμβατικά ενεργειακά ισοζύγια, όπως το DIN V 18599. Αυτές οι 

διαδικασίες καθίστανται πιο σημαντικές όσο το κέλυφος των κτιρίων και τα Η/Μ συστήματα 

γίνονται ενεργειακά πιο αποδοτικά.  

 

Ο εξοπλισμός ενός νοσοκομείου έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τελική απαίτηση ενέργειας. Η 

απαίτηση καθορίστηκε με βάση ένα νοσοκομείο που παρέχει τη μέγιστη φροντίδα, αλλά δεν 

παύει να είναι μια γενίκευση. Οι αποδοτικές τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες μπορούν να 

μειώσουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε όλες τις εφαρμογές κατά 40% έως 

50% κάτω από το επίπεδο ενός συμβατικού νέου κτιρίου. 

 

Οι λύσεις παροχής ενέργειας που εκμεταλλεύονται την ενέργεια του περιβάλλοντος ή που 

βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πρόσθετοι τρόποι μείωσης της απαίτησης 

πρωτογενούς ενέργειας για απαίτηση θερμότητας. Σε ένα Παθητικό Νοσοκομείο, ωστόσο, τα 

μέτρα για την ενεργειακή του απόδοση ήδη ελαχιστοποιούν την απαίτηση θερμότητας, οπότε 

η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικών συστημάτων αντλιών θερμότητας 

θα έχει περιορισμένη επίδραση στη συνολική απαίτηση ενέργειας. 

 

Επιπλέον, δεν υπάρχουν κατάλληλες ετικέτες ενεργειακής κατανάλωσης για πολλές 

νοσοκομειακές συσκευές. Ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ενεργειακά 

αποδοτικές συσκευές, είναι σχεδόν αδύνατο να συγκριθούν τα προϊόντα και οι 

καταναλώσεις τους ακόμη και για τα ιατρικά ψυγεία. Οι περίπλοκες διαδικασίες 
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πιστοποίησης για ιατρικές συσκευές επιβραδύνουν επίσης και τη βελτιστοποίηση των 

συσκευών αυτών. 

 

Η μελέτη "Grundlagenstudie zur Umsetzung des Passivhauskonzept in 

Krankenhäusern" ("Βασική μελέτη για την εφαρμογή του Προτύπου του Παθητικού 

Κτιρίου στα Νοσοκομεία") διεξήχθη βάσει σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομικών, 

Μεταφορών και Αστικής Ανάπτυξης για το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης και είναι 

διαθέσιμη - στη γερμανική γλώσσα-στο www.passiv.de.  

 

Στην ελληνική μετάφραση συνέβαλλαν εκτός από τα στελέχη του ΕΙΠΑΚ (Σοφία 

Πιπέρου, Πολιτικό Μηχανικό και Δημήτρη Παλλαντζά, Φυσικό Κτιρίων) και οι φοιτητές 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ Νεκτάριος Τσακουμάκης και Μάριος Θεοδωρίδης 

κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους στο ινστιτούτο. 
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