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Bolnišnica Ricardo Bermingham: primer predanosti trajnostnemu razvoju 
 
Bolnišnica Ricardo Bermingham se nahaja v 

mestu Donostia - San Sebastián (Španija) in je 
del zasebne socialne neprofitne organizacije 

Matia, ki zagotavlja storitve za starejše in/ali 
osebe s posebnimi potrebami. Ustanova ima od 
marca 2003 certifikate ISO 9001 kakovost, 

ISO 14001 okolje in OHSAS 18001 
poklicno zdravje in varnost za vse svoje 

centre ter tudi priznanje Zlati Q - Model 
odličnosti (EFQM) za vse centre in storitve. To 

priča o kvaliteti vseh storitev ustanove. 
 
Bolnišnica Bermingham ima 103 postelje za srednjo in dolgo hospitalizacijo, 

specializirana pa je za gerontološko oskrbo. Sestavljajo jo štirje oddelki: oddelek za 
bolnike z zlomi, oddelek za okrevanje, 

psihogerontološki oddelek in oddelek za paliativno 
oskrbo (prvi v baskovski pokrajini). Tako ima center 
Bermingham stanovanjski del z 59 posteljami, 

center za rehabilitacijo, centralno 
kuhinjo in različne centralne službe. 

 
Da bi okoljski vpliv zgradbe in 
dejavnosti, ki se v njej odvijajo, bil 

kar se da najmanjši, je center 
izvedel kar nekaj ukrepov na 

področju energetske učinkovitosti. Na zgradbi, ki ima sedem 
nadstropij in okoli 14.000 m2, so obnovili ovoj zgradbe, zamenjali okna in streho. 
Namestili so dvojno zastekljena okna s tesnilnim prekatom, streho pa prekrili s 

polistirenom, lahkim betonom in vodotesno epoksi 
smolo. Predviden prihranek pri znižanju stroškov za 

ogrevanje znaša 40 %. 
 
Detektorje gibanja so namestili v toaletnih prostorih 

in prostorih, ki se uporabljajo redko. Prav tako so 
namestili fluorescentne sijalke T5 in luči z 

elektronskimi balasti. Navadne žarnice so tako 
vsepovsod zamenjali, predviden prihranek naj bi 
znašal 120.000 kWh na leto. 
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Prav tako so namestili solarni sistem za ogrevanje 
prostorov in vode. Sistem vključuje 40 kolektorjev 
(88 m2), po ocenah pa proizvaja 30% toplote več 

kot jo center Bermingham potrebuje. Sistem za 
ogrevanje so izboljšali z namestitvijo regulatorjev 

tlaka, omejevalniki temperature in računalniškega 
nadzornega sistema. 
 

Da bi bila investicija uspešna, jo mora dopolniti 
tudi sistematičen načrt za okoljski menedžment.  

Načrt ustanove Matia med drugim vključuje načrt 
nadaljnjih izboljšav, cilje, načrt vzdrževanja, letni 

načrt izobraževanj za zaposlene in različne kampanje za promocijo trajnostnega 
okoljskega vedenja: 
 

 varčna uporaba razsvetljave, 
 menedžment odpadkov, 

 namestitev energetsko varčnih naprav, 
 izzivi energetske učinkovitosti, 
 varčevanje, ponovna uporaba, recikliranje, 

 energijske oznake… 
 

 
 
 

Zelo dobrodošli so tudi plakati in vizualni 
pripomočki, ki opominjajo na varčevanje pri 

razsvetljavi, klimatizaciji, napravah, vodi in na 
pravilno ravnanje s smetmi. Prav tako je 
pomemben dnevni in mesečni nadzor nad 

porabo elektrike, vode in energije, tako da se 
odkrije prevelike porabnike in namesti varčne 

naprave.  
 
 

 
Rezultat vseh prizadevanj je znižanje porabe 

zgradbe, močno zmanjšan vpliv aktivnosti 
ustanove in centra na okolje, znižanje 
stroškov ter izboljšanje predanosti in 

zadovoljstva zaposlenih v centru. 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 

   

                        contact@saveage.eu 
  www.saveage.eu 

 

Zelo pomembno je tudi sodelovanje bolnišnice 
Bermingham in ustanove Matia v projektu Save 
Age, kjer sodelujeta s španskima partnerjema 

Igemo (raziskovalni center ustanove Matia) in 
ustanovo Circe (center za raziskave energetskih 

virov in porabe). Prav tako je v bolnišnici potekal 
eden izmed seminarjev projekta. Odvijal se je 17. 
maja 2012, zbralo pa se je 29 zaposlenih iz 

bolnišnice in iz sosednjih domov za starejše, ki so 
pokazali veliko zanimanja za izboljšanje energetske 

učinkovitosti njihovih domov. 
 

 
 


