
OPIS TECHNOLOGII LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO I APTEKI SZPITALNEJ

 1. PODSTAWA PRAWNA:

 1.1. Obowiązujące akty prawne:

 a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43 poz. 408 z późn. zm.),

 b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  (Dz. U nr 61 poz. 435)

 c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

(Dz. U.nr 22 poz. 128)

 d) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

 e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymo-

gów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. (Dz. U. Nr 171, poz. 1395)

 f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń 

wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. (Dz. U. Nr 161, poz. 

1338)

 g) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z 

późn. zm)

 h) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi 

 i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

 j) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm),

 k) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr

11, poz. 86 z późn. zm.) 

 l) PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania.

 m) PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

 n) PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

 1.2. Ustalenia programowe i funkcjonalne z Użytkownikiem.
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 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera projekt technologii laboratorium diagnostycznego i apteki szpitalnej. Projekt tech -

nologiczny został wykonany w oparciu o:

• obowiązujące przepisy,

• informacje i wytyczne programowe Inwestora

Projekt obejmuje: wytyczne instalacyjne do projektów branżowych dla wykorzystywanych pomieszczeń,

wyposażenie w sprzęt technologiczny, charakterystykę urządzeń i opis funkcjonalny pracowni. Niniejszy

opis technologii stanowi integralną część dokumentacji budowlano-wykonawczej. Opis należy rozpatry -

wać łącznie z rysunkami projektu technologicznego, rysunkami architektonicznymi i rysunkami wyko-

nawczymi innych branż.

 3. OPIS TECHNOLOGII LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO.

 3.1. Laboratorium będzie wykonywało całodobowe świadczenia  zdrowotne w zakresie wykonywania

badań laboratoryjnych zarówno na rzecz pacjentów szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Świadczone

usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej obejmują badania z zakresu:

 a) analityki ogólnej

 b) chemii klinicznej

 c) immunochemii

 d) hematologii

 e) serologii

 f) mikrobiologii

Praca w laboratorium odbywać się będzie na sprzęcie jednorazowego użytku, który po wykorzysta -

niu poddany jest utylizacji. Pakowanie w worki foliowe (kolor czerwony). Odbiór przez firmę wyspe -

cjalizowaną. Na terenie laboratorium nie magazynuje się odczynników. Odczynniki używane do ba -

dań posiadają krótkie terminy ważności i zamawiane są na bieżąco.

 3.2. Zatrudnienie – 14 osób. Praca w systemie dwuzmianowym. Zatrudnione są wyłącznie kobiety.

 3.3. Dostarczanie materiału do badań laboratoryjnych.

 a) Laboratorium zlokalizowane jest w przyziemiu istniejącego budynku szpitala. Zapewniony jest

bezpośredni dostęp z zewnątrz dla pacjentów ambulatoryjnych – zaprojektowano poczekalnię

oraz wydzieloną recepcję zapewniającą zachowanie prywatności pacjentów w kontakcie z per-

sonelem laboratorium. Recepcja zostanie wyposażona w okno podawcze z dzwonkiem przyzy-

wowym służące do wydawania wyników badań poza godzinami pobrań materiału. Recepcja jest

bezpośrednio połączona z punktem pobrań dla pacjentów. Wc dla pacjentów (dostępne także

dla osób niepełnosprawnych) znajduje się na tej samej kondygnacji w zespole poradni szpital -

nych. Dostępne jest z dróg komunikacji ogólnej.
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 b) Materiał do badań laboratoryjnych dla pacjentów szpitalnych będzie dostarczany oddzielną dro -

gą bezpośrednio do punktu rozdziału materiału dostępnego z dróg komunikacji ogólnej przez

okienko podawcze wyposażone w dzwonek przyzywowy.

 3.4. Ruch personelu – personel będzie wchodził oddzielnym wejściem z komunikacji ogólnej szpitala.

 3.5. Warunki sanitarne.

Dla pracowników zapewniono pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz szatnię. Spożywanie posił -

ków przez pracowników odbywać się będzie w pokoju socjalnym.

Utrzymanie czystości zapewniać będą zatrudnieni pracownicy, korzystający z pomieszczeń tech-

niczno-gospodarczych zlokalizowanych w budynku. Na terenie laboratorium znajduje się pomiesz -

czenie środków czystości z podręcznym sprzętem do czyszczenia.

 3.6. Obsługa banku krwi.

Bank krwi zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni serologicznej. Bank dostępny jest z

dróg komunikacji ogólnej poprzez okienko podawcze wyposażone w dzwonek przyzywowy.

 3.7. Punkt rozdziału materiał.

Materiał do badań będzie rejestrowany w punkcie rozdziału oraz selekcjonowany na materiał mikro -

biologiczny i analityczny i dalej transportowany do właściwej pracowni. Wyposażenie punktu obej -

mie stanowisko komputerowe do rejestracji materiału.

 3.8. Zespół pracowni analitycznych.

Materiał analityczny będzie podlegał procesowi wstępnej obróbki (wirowanie) i rozdziale wg specyfi -

ki materiału. Następnie będzie przekazywany na odpowiednie stanowiska diagnostyczne. Po zakoń-

czeniu procesu analitycznego odpady medyczne trafiają do magazynu odpadów medycznych (zlo -

kalizowanego na terenie laboratorium), tam będą przechowywane w przystosowanej do tego celu

chłodziarce i następnie zostaną odebrane i przekazane dalej do utylizacji zgodnie z przyjętą i obo -

wiązującą instrukcją postępowania z odpadami medycznymi dla omawianego zakładu. Do przepro -

wadzenia procesu diagnostycznego będą wykorzystywane wyłącznie materiały jednorazowe. W po -

mieszczeniach pracowni, w których będą wykonywane czynności z materiałami mogącymi stanowić

czynnik szkodliwy dla zdrowia, zostaną zastosowane rozwiązania techniczne chroniące personel

oraz uniemożliwiające  przedostawanie  się  tych  czynników do  innych  pomieszczeń.  W pracowni

analityki ogólnej zaprojektowano wyciąg nad stanowiskiem z próbkami moczu. Pracownia mikrobio -

logii stanowić będzie wydzieloną strefę dostępną dla personelu poprzez zespół śluz z węzłem sani -

tarnym. Dostawa materiału do badań będzie się odbywać poprzez śluzę materiałową. W pracowni

mikrobiologicznej zaprojektowano komorę laminarną klasy bezpieczeństwa IIA2.

W skład zespołu pracowni laboratorium wchodzą:

 a) Pracownia analityki ogólnej i hematologii oraz koagulologii.

Wyposażenie stanowiska analityki ogólnej (1 stanowisko pracy):
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• 2 aparaty do analizy moczu

• wirówka

• mikroskop

• okap laboratoryjny

• 2 lodówki

• 1 stanowisko komputerowe

Nad stanowiskiem obróbki próbek moczu zaprojektowano  okap laboratoryjny o wymiarach w

rzucie  1200 mm x 600 mm  z  polipropylenu  z  zamontowanym  wentylatorem  o  wydajności

300 m3/h.

Wyposażenie stanowiska hematologii i koagulologii (1 stanowisko pracy):

• aparat do koagulologii

• koagulometr

• aparat do morfologii

• aparat do OB

• wirówka

• 2 lodówki

• 1 stanowisko komputerowe

 b) Pracownia serologii i bank krwi (1 stanowisko pracy)

Bank krwi będzie dostępny z komunikacji ogólnej szpitala przez okienko podawcze zaopatrzone

w dzwonek przyzywowy.

Wyposażenie pracowni serologicznej:

• cieplarka

• 2 wirówki

• 2 lodówki

• 1 stanowisko komputerowe

Wyposażenie banku krwi:

• 2 lodówki – bank krwi oraz archiwum krwi

• rozmrażarka do osocza

• lodówka do odczynników

 c) Pracownia chemii i immunochemii (1-2 stanowiska pracy).

Wyposażenie:

• aparat do oznaczania hormonów

• wirówka

• aparat do biochemii

• gazometr
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• analizator do elektrolitów

• 1 lodówka

• 2 stanowiska komputerowe (w tym jedno przy aparacie do oznaczania hormonów)

 3.9. Pracownia mikrobiologiczna

Materiał mikrobiologiczny zostanie przetransportowany i dostarczony do pracowni mikrobiologicznej

przez okienko podawcze i poddawany dalszemu opracowaniu. Po wykonaniu badań w pracowni mi -

krobiologicznej materiał mikrobiologiczny będzie przeniesiony w szczelnym opakowaniu do magazy -

nu odpadów medycznych, skąd zostanie odebrany i przekazany dalej do utylizacji zgodnie z przyję -

tą i obowiązującą instrukcją postępowania z odpadami medycznymi dla omawianego zakładu. Pra -

cownia mikrobiologiczna będzie wykorzystywała do przeprowadzenia procesu diagnostycznego wy-

łącznie materiały jednorazowe. Podłoża stosowane w pracowni mikrobiologicznej będą dostarczane

do pracowni już przygotowane. Personel zatrudniony w pracowni mikrobiologicznej będzie wchodził

do pracowni przez zespół śluz szatniowych z węzłem sanitarnym. Śluza szatniowa w obrębie wej-

ścia na teren pracowni mikrobiologicznej składa się z szatni „brudnej”, gdzie zdejmuje się fartuch ro-

boczy służący do pracy na terenie laboratorium analitycznego, węzła sanitarnego z w.c. z natry-

skiem i umywalką, oraz szatni „czystej”, gdzie zakłada się ubranie czyste obowiązujące na terenie

pracowni bakteriobójczej.

Wyposażenie pracowni mikrobiologicznej: (2 stanowiska pracy):

 a) komora laminarna klasy bezpieczeństwa IIA.  Wymagania - prędkość przepływu powietrza 0,35-

0,50 m/s, strumień powietrza -  70% recyrkulacja, 30% powietrza zewnętrznego.

Proponowana komora –  Bio II Advance 3. Zewnętrzne wymiary: 1049 x 759 x 1260 mm. Komo-

ra musi być wyposażona w filtry Hepa dla powietrza wywiewanego oraz przed wlotem z powrotu

do komory

 b) analizator mikrobiologiczny do identyfikacji bakterii

 c) 3 cieplarki

 d) 5 lodówek – 4 wysokie, jedna podblatowa

 e) 2 stanowiska komputerowe do opisywania wyników (w tym jedno przy analizatorze do identyfi -

kacji bakterii)

 4. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO.

 4.1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

 a) rodzaj posadzki, ścian i sufitów dobrać zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń,

 b) ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający

ścianę przed zawilgoceniem, zaprojektowano fartuchy z okładziny łatwo zmywalnej do wysoko-
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ści 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia przy umywalkach, zlewozmywa-

kach w pomieszczeniach bez okładziny ściennej, lub do wysokości dolnego wieńca szafek wi -

szących,

 c) cokoły przy podłogach powinny być wykonane do wysokości 0,08 m, z materiałów odpowiadają-

cych wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach, narożniki zaokrąglone. Połączenia pod-

łóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezspoinowy.

 d) drzwi (rodzaj, szerokość, sposób otwierania) należy przyjąć zgodnie z projektem technologicz-

nym.

Uwaga! w pracowni mikrobiologicznej drzwi między śluzą czystą a korytarzem oraz między ślu -

zą brudną a pracownią mikrobiologiczną oraz drzwi do węzła sanitarno-higienicznego w tym ze -

spole  winny otwierać się  z  opóźnieniem czasowym (otwierane naprzemiennie)  umożliwiając

przebranie się personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. Ta sama zasada działa -

nia winna obowiązywać w śluzie materiałowej. W tym celu należy zastosować blokady krzyżo-

we, bądź mechanizmy automatycznego zamknięcia/otwarcia drzwi np. centralka Interlock.

 e) wszystkie pomieszczenia stałej pracy powinny mieć oświetlenie dzienne zgodnie z wymagania-

mi warunków technicznych i BHP,

 4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

 a) w pomieszczeniach pracy stałej (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi) zapewnio-

ne jest oświetlenie naturalne

 b) doprowadzić zasilanie do urządzeń oznaczonych w projekcie technologii

 c) natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć zgodnie z PN

 d) zaleca się stosowanie źródeł światła o składzie widma możliwie zbliżonego do widma światła 

dziennego. Temperatura barwowa źródeł światła 4000-4500K.

 e) stosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym na oddzielnym od oświetlenia obwodzie

 f) Przewiduje  się  montaż  naściennych  lamp  bakteriobójczch  przepływowych  umożliwiających

funkcjonowanie pomieszczeń podczas działania lamp. W przypadku podjęcia decyzji o instalacji

lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania należy wykonać włączniki przy wyjściu z po -

mieszczania oraz zbiorczy włącznik przy wyjściach z laboratorium i z apteki (lampy UV włącza -

ne po wyjściu pracowników. Lampy należy zawiesić na h = 250 cm. Obwody zasilania lamp

bezpośredniego  działania  załączać  za  pomocą  specjalnych  łączników (z  kluczykiem),  które

będą usytuowane przy wejściu, od strony zawiasów na wysokości ok. 1,7 m nad posadzką. Za-

łączenie obwodu sygnalizowane będzie zapaloną lampką. Z uwagi na szkodliwe promieniowa-

nie,  lampy  bakteriobójcze  bezpośredniego  działania  należy  instalować  tak,  by  ich  strumień

świetlny był skierowany ku górze (nie dotyczy to wentylatorowych przepływowych lamp bakte -

riobójczych).
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 4.3. INSTALACJE WOD. - KAN., C.W. I C.O.

 a) wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach należy prowadzić w bruzdach lub obudo -

wie

 b) instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

 c) zapotrzebowanie na wodę należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 d) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji. W  laboratorium nie występują ście -

ki przemysłowe lub bakteriologiczne.

 5. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

POCZEKALNIA - powierzchnia 8,07 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
 20*C

Oświetlenie 500 lx

Wentylacja Należy zapewnić wentylację 20 m3/osobę/h przyjmując do obliczeń 6 osób w poczekalni

Wymagania
dodatkowe

RECEPCJA – powierzchnia 6,71 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
 20*C

Oświetlenie 300 Lx, nad stanowiskiem rejestracji 500Lx

Wentylacja 2 w/h

Wymagania
dodatkowe

Dzwonek przyzywowy przy okienku podawczym
Przy blacie rejestracji zapewnić gniazda wtykowe 230 V.

PUNKT POBRAŃ – powierzchnia 8,45 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości, wokół umywalki okładzina ceramiczna zmywalna do wy-
sokości 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys umywalki
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Sufit Gładki w wersji higienicznej– kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 500 lx

Wentylacja 3w/h, podciśnienie, filtr dokładny

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki, armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki, armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

POKÓJ SOCJALNY – powierzchnia 9,16 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Malowane farbami powłokowymi, zmywalnymi. Przy zlewie i umywalce fartuch ochronny z płytek
ceramicznych 

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 300 lx

Wentylacja 2 w/h

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki i zlewozmywaka

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewozmywaka

Wymagania  do-
datkowe

Wszystkie  przewody instalacji  elektrycznej  prowadzić  w bruzdach bądź w korytkach krytych.
Przy blacie kuchennym zapewnić gniazda wtykowe.

POKÓJ KIEROWNIKA – powierzchnia 11,78 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 500 lx, miejscowe hermetyczne nad umywalką

Wentylacja 2 w/h
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Instalacja wodno-
kan.

do umywalki

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki

Wymagania  do-
datkowe

Okładzina ceramiczna zmywalna do wysokości 1,6 m i szer. 0,6 m poza obrys umywalki
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

SCHOWEK PORZĄDKOWY – powierzchnia 2,94 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Ściany pokryte do wysokości co najmniej 2,0 m materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nie-
nasiąkliwymi i  odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych np. płytki ceramiczne
lub farba olejna na wygładzonym tynku. 

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi zmywalne z kratką nawiewu dołem

Ogrzewanie Temp. pom. 16*C

Oświetlenie min. 200 lx

Wentylacja 1,5 w/h

Instalacja wodno-
kan.

do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu
prysznicowego, montaż na wys. 120 cm od podłogi

Instalacja ciepłej 
wody

do baterii zlewu porządkowego

Wymagania  do-
datkowe

ROZDZIELNIA MATERIAŁU – powierzchnia 5,98 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości,

Sufit Gładki w wersji higienicznej - kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
200 C

Oświetlenie 500 lx, stanowisko wstępnej obróbki 1000 lx

Wentylacja 3 w/h, filtr dokładny

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania  do-
datkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej
Dzwonek przyzywowy przy okienku podawczym,
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.
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PRACOWNIA SEROLOGICZNA – powierzchnia 15,05 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
200 C

Oświetlenie 500 lx, stanowiska obróbki 1000 lx

Wentylacja 5-7 w/h

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej.
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

BANK KRWI – powierzchnia 4,32 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
200 C

Oświetlenie 500 lx

Wentylacja 5 w/h

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej.
Dzwonek przyzywowy przy okienku podawczym.
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ I HEMATOLOGII – powierzchnia 24,58 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości
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Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20 0C

Oświetlenie 500 lx, stanowiska obróbki 1000 lx

Wentylacja 5 w/h, okap - wyciąg nad stanowiskiem analizy moczu (300 m3/h),  podciśnienie10%

Klimatyzacja Chłodzenie

Instalacja
wod.-kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

PRACOWNIA CHEMII I IMMUNOCHEMII - powierzchnia 20,85 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 500 lx, stanowiska obróbki 1000 lx

Wentylacja 5 w/h, nadciśnienie 10%, filtr dokładny (F9)

Klimatyzacja Chłodzenie

Instalacja
wod.-kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PRACOWNIKÓW – powierzchnia 6,45 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Okładzina ceramiczna do wys. 2,05, powyżej farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne. Drzwi do węzła i wc z kratką nawiewu dołem

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
24*C
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Oświetlenie 300 lx, miejscowe hermetyczne nad umywalkami

Wentylacja Kabina wc - wentylacja wspomagana mechanicznie 50m3/h,  kabina natrysku – wentylacja wspo-
magana mechanicznie (5 w/h)

Instalacja
wodno-kan.

do umywalki, miski ustępowej, natrysku

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki, natrysku

Wymagania
dodatkowe

Przy umywalkach zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco - dezynfekującym, pojemnik na
ręcznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .

SZATNIA PRACOWNIKÓW – powierzchnia 7,65 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do wys. 2,05m, powyżej farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 300 lx

Wentylacja 4 w/h

Wymagania
dodatkowe

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII – powierzchnia 20,97 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej  – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 500 lx, stanowiska obróbki 1000 lx

Wentylacja 5 w/h, oddzielny układ wentylacyjny, filtr HEPA na nawiewie i wywiewie, podciśnienie 10%, wy-
rzut z komory laminarnej około 500 m3/h w zależności od modelu komory

Klimatyzacja Chłodzenie

Instalacja
wodno-kan.

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i zlewu, do umywalki armatura bezdotykowa (łokciowa)

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej
Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco-dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.
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ŚLUZA OSOBOWA  CZYSTA – powierzchnia 3,20 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki, malowany farbą antybakteryjną – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
24*C

Oświetlenie 200 lx

Wentylacja 5w/h, filtr dokładny, nadciśnienie 10%

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PRZY ŚLUZIE – powierzchnia 5,34 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Okładzina ceramiczna na pełną wysokość

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
24*C

Oświetlenie 200 lx, miejscowe hermetyczne nad umywalką

Wentylacja Kabina wc - wentylacja wspomagana mechanicznie 50m3/h,  kabina natrysku – wentylacja wspo-
magana mechanicznie (5 w/h)

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki, miski ustępowej, natrysku

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki, natrysku

Wymagania
dodatkowe

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco - dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym .

ŚLUZA OSOBOWA  BRUDNA – powierzchnia 2,54 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
24*C

Oświetlenie 200 lx

Wentylacja 5 w/h, filtr dokładny, podciśnienie 10%
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Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej

ŚLUZA MATERIAŁOWA – powierzchnia 3,68 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
20*C

Oświetlenie 300 lx

Wentylacja 5 w/h, filtr dokładny, podciśnienie 10%

Wymagania
dodatkowe

Instalacja lampy bakteriobójczej

MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH – powierzchnia 2,16 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Ściany pokryte do wysokości co najmniej 2,0m materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nie-
nasiąkliwymi i  odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych np. płytki ceramiczne
lub farba olejna na wygładzonym tynku. 

Sufit Gładki w wersji higienicznej – kolor jasny

Drzwi zmywalne z kratką nawiewu dołem

Ogrzewanie pomieszczenie nieogrzewane

Oświetlenie min. 100 lx

Wentylacja 5 w/h, podciśnienie, filtr dokładny (F7-F9)

Instalacja wodno-
kan.

do miski ustępowej i do zlewu

Instalacja ciepłej 
wody

do zlewu

Wymagania
dodatkowe

Należy zapewnić gniazda wtykowe 230 V do lodówki na odpady.

KOMUNIKACJA – powierzchnia 34,60 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Ściany Farba zmywalna do wys. 2,05 m, powyżej farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne
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Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 200 lx

Wentylacja 2 w/h

Wymagania
dodatkowe

 5.1. WYTYCZNE DLA LABORATORIUM - CZĘŚĆ MEDYCZNA

 a) narzędzia, materiały i odczynniki stosowane do prac laboratoryjnych należy przechowywać w

warunkach określonych przez ich producenta lub wynikających z ich indywidualnych właściwo -

ści

 b) szkło laboratoryjne, narzędzia stosowane w laboratorium przewidziano jako jednorazowego 

użytku

 c) woda uzdatniona stosowana w laboratorium będzie dostarczana z w zamkniętych pojemnikach 

z zewnątrz

 d) czystą bieliznę przechowywać w wydzielonych na ten cel szafach

 e) brudną bieliznę składować w pojemnikach lub workach foliowych w składziku porządkowym, a 

następnie przekazywać do prania w pralni z barierą higieniczną

 f) odpady komunalne magazynować w wydzielonym miejscu w workach foliowych umieszczonych

na stelażu lub w wiadrach pedałowych w poszczególnych pomieszczeniach i usuwać pod ko -

niec dnia do pojemników na odpady komunalne ustawionych w śmietniku

 g) odpady medyczne będą zbierane do pojemników lub worków jednorazowego użycia gwarantu -

jących odpowiednie zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Zaprojektowano po-

mieszczenie do gromadzenia odpadów z możliwością ich przechowywania w chłodziarce do

czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę.

 h) przedmioty o ostrych końcach i krawędziach powinny być zbierane do sztywnych, odpornych na

przebicie pojemników z nieodwracalnym zamknięciem. Odpady medyczne będą odbierane co

najmniej raz dziennie z pomieszczeń laboratorium (zgodnie z przyjętą i obowiązującą instrukcją

postępowania z odpadami medycznymi w zakładzie).

 6. OPIS TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ.

 6.1. Apteka szpitalna będzie funkcjonować jako wewnętrzna jednostka obsługująca Szpital Powiatowy

w Lublińcu. Program działalności apteki:

 a) przygotowanie leków w dawkach dziennych

 b) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, płyny infuzyjne, wyroby medyczne 

(jednorazowy sprzęt medyczny), opatrunki oraz środki dezynfekcyjne.
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Nie przewiduje się przygotowywania leków recepturowych w aptece, stąd wynika brak zapotrzebo-

wania na izbę recepturową. Zgodnie z art. 98 p.1.Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farma-

ceutyczne, odstąpiono od zaprojektowania izby recepturowej.

W aptece będą natomiast przygotowywane preparaty do żywienia pozajelitowego na bazie goto-

wych zestawów – dla tego celu zaprojektowano boks jałowy wyposażony w komorę laminarną, do 

którego wejście będzie się odbywać przez śluzę osobową.

Komora laminarna I klasy bezpieczeństwa np. K700 (producent Alpina). Przepływ powietrza - lami-

narny, pionowy Filtry: - wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 - główny: ab-

solutny HEPA EN 1800, skuteczność filtracji min. 99,997% 

 6.2. Zatrudnienie – 4 osoby. Praca w systemie dwuzmianowym.

 6.3. Układ funkcjonalny apteki.

 a) Ruch personelu - personel apteki wchodzi oddzielnym wejściem i kieruje się do komory przyjęć,

gdzie zlokalizowano szafki dwudzielne BHP. To wejście służyć będzie również np. dla przedsta -

wicieli handlowych przychodzących w celu złożenia oferty.

 b) Dostawa leków odbywać się będzie odrębnym wejściem z komunikacji ogólnej Szpitala, prowa-

dzącym bezpośrednio do komory przyjęć i rozdzielona do odpowiednich magazynów. Transport

leków w obrębie apteki na specjalnie do tego dostosowanych wózkach. 

 c) Magazyny produktów leczniczych, opatrunków i płynów infuzyjnych znajdują się na terenie ap -

teki, natomiast magazyn wyrobów medycznych zlokalizowano poza obrębem apteki na tej sa -

mej  kondygnacji,  dostępny  z  dróg  komunikacji  ogólnej.  Pomieszczenie  do  magazynowania

środków żrących zostanie zapewnione na terenie szpitala bez konieczności wychodzenia na

zewnątrz.

W magazynie produktów leczniczych przewiduje się przechowywanie środków odurzających i

psychotropowych w wydzielonej  szafie  pancernej.  Leki,  które  do przechowywania  wymagać

będą niższych temperatur, będą przechowywane w lodówkach wyposażonych w termometry.

 d) Do ekspedycji leków służy izba ekspedycyjna z wejściem prowadzącym z komunikacji ogólnej 

szpitala.

 e) Wszystkie pomieszczenia, w których przechowuje się produkty lecznicze i wyroby medyczne

należy wyposażyć w termometry i higrometry do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

 f) Drzwi w śluzie prowadzącej do boksu jałowego winny otwierać się z opóźnieniem czasowym

(otwierane naprzemiennie) umożliwiając przebranie się personelu i podczyszczenie mikrobiolo -

giczne powietrza. W tym celu należy zastosować blokadę krzyżową, bądź mechanizm automa-

tycznego zamknięcia/otwarcia drzwi np. centralka Interlock.

 g) Zmywalnia zostanie połączona z boksem jałowym za pomocą śluzy towarowej – z okienkami

otwieranymi naprzemiennie. 
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 h) Ze względu na obecność centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala, odstąpiono od zaprojekto -

wania pomieszczenia sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiast usytuowanie w zmywalni

podręcznego  sterylizatora  na  gorące  powietrze  np.  Farma-Play,  wymiary  zewnętrzne

470 x 460 x 450 mm, możliwość nastawienia temperatury do 250*C.

 6.4. Wyposażenie meblowe.

Pomieszczenia apteki wyposażone będą w sprzęt i meble dostosowane do magazynowania i wyda -

wania leków i wyrobów medycznych. Przewidziano wykorzystanie istniejącego umeblowania - w po-

siadaniu Zamawiającego.

 6.5. Zestawienie powierzchni apteki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 

2002 r.  w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocni-

czej apteki)

 a) Powierzchnia podstawowa 

• izba ekspedycyjna 7,10 m2 

• zmywalnia 5,12 m2 

• magazyn produktów leczniczych 13,81 m2 

• magazyn wyrobów medycznych 13,35 m2 

• magazyn płynów infuzyjnych 5,42 m2 

• magazyn opatrunków 17,35 m2 

• magazyn środków żrących (w obrębie szpitala – poza bilansem)

• pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe 9,94 m2 

• komora przyjęć 8,25 m2 

• pokój kierownika apteki 6,75 m2 

• boks jałowy 7,56 m2 

• śluza 2,04 m2 

RAZEM: 96,69 m2 

(w tym powierzchnia podstawowa obliczona z godnie z §1 niniejszego rozporządzenia – 

bez boksu jałowego i śluzy -  87,09 m2 )

 b) Powierzchnia pomocnicza:

• pokój socjalny 4,29 m2 

• wc personelu 2,88 m2 

• pomieszczenie porządkowe 1,82 m2 

• komunikacja 16,78 m2 

RAZEM: 25,77 m2 
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 6.6. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ APTEKI

POKÓJ SZKOLEŃ - powierzchnia 9,94 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp.
pom. +20*C

Oświetlenie 500 lx

Wentylacja 1,5 wym./h

Wymagania
dodatkowe

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - powierzchnia 1,82 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Ściany pokryte do wysokości co najmniej 2,0 m materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nie-
nasiąkliwymi i  odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych np. płytki ceramiczne
lub farba olejna na wygładzonym tynku. 

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi zmywalne z kratką nawiewu dołem

Ogrzewanie +16*C

Oświetlenie 200 lx

Wentylacja 1,5 wym./h

Instalacja wodno-
kan.

do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, bateria zlewu ścienna typu
prysznicowego, montaż na wys. 120 cm od podłogi

Instalacja ciepłej 
wody

do zlewu

Wymagania
dodatkowe

WC PRACOWNIKÓW - powierzchnia 2,88 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Okładzina ceramiczna do wys. 2,05 m, powyżej farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne. Drzwi do węzła i wc z kratką nawiewu dołem



strona:   19

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 200 lx, miejscowe hermetyczne nad umywalką

Wentylacja Kabina wc - wentylacja wspomagana mechanicznie 50 m3/h

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki, miski ustępowej

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki

Wymagania
dodatkowe

Przy umywalce zainstalować pojemnik ze środkiem myjąco - dezynfekującym, pojemnik na ręcz-
nik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym.

POKÓJ SOCJALNY - powierzchnia 4,29 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Malowane farbami powłokowymi, zmywalnymi. Przy zlewie i umywalce fartuch ochronny z płytek
ceramicznych 

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 300 lx

Wentylacja 2 w/h

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki i do zlewozmywaka

Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki i do zlewozmywaka

Wymagania
dodatkowe

Wszystkie  przewody instalacji  elektrycznej  prowadzić  w bruzdach bądź w korytkach krytych.
Przy blacie kuchennym zapewnić gniazda wtykowe.

KOMORA PRZYJĘĆ - powierzchnia 8,25 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 300 lx, nad stanowiskiem pracy 500 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe
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KOMUNIKACJA - powierzchnia 16,78 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Farba zmywalna do wys. 2,05m, powyżej farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 200lx

Wentylacja 1,5wym./h

Wymagania
dodatkowe

POKÓJ KIEROWNIKA - powierzchnia 6,75 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany Farba emulsyjna

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 500 lx

Wentylacja 1,5 wym./h

Wymagania
dodatkowe

ŚLUZA OSOBOWA - powierzchnia 2,04 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. 
Wykończenie bezspoinowe, cokół wys. 10 cm, narożniki zaokrąglone

Ściany Pokrycie zmywalne, bezspoinowe, na pełną wysokość pomieszczenia

Sufit Gładki, malowanie farbą antybakteryjną – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 200 lx

Wentylacja 5 w/h, filtr dokładny, nadciśnienie 10%

Instalacja wodno-
kan.

do umywalki
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Instalacja ciepłej 
wody

do umywalki

Wymagania
dodatkowe

Instalacja do lampy bakteriobójczej
Przy umywalce zainstalować pojemnik – dozownik łokciowy ze środkiem myjąco-dezynfekują-
cym,  bateria przy umywalce bezdotykowa, pojemnik na ręcznik jednorazowy papierowy, zamy-
kany pojemnik na odpady wyłożony workiem foliowym.

EKSPEDYCJA  - powierzchnia 7,10 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 300lx, nad stanowiskiem wydawania – 500 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe

MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH  - powierzchnia 5,42 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 100 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe

ZMYWALNIA - powierzchnia 5,12 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości. Przy zlewie fartuch ochronny z płytek ceramicznych 

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne
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Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+20*C

Oświetlenie 300 lx

Wentylacja 2 wym./h

Instalacja
wodno-kan.

do zlewu

Instalacja ciepłej 
wody

do zlewu

Wymagania
dodatkowe

bezpośrednie połączenie z boksem jałowym za pomocą okienka podawczego - śluzy towarowej.
Wyposażenie dodatkowe - sterylizator na gorące powietrze. Przy umywalce zainstalować pojem-
nik ze środkiem myjąco - dezynfekującym, pojemnik na ręcznik jednorazowy papierowy, zamy-
kany pojemnik na odpady  wyłożony workiem foliowym.

MAGAZYN OPATRUNKÓW - powierzchnia 17,35 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 100 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe

MAGAZYN LEKÓW - powierzchnia 13,81 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 100 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe
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MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZNYCH - powierzchnia 13,35 m2

Podłoga Podłoga powinna być wykonana z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgo-
wych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych 
np. gres

Ściany farba zmywalna do pełnej wysokości

Sufit Gładki – kolor jasny

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Temp. pom.
+16*C

Oświetlenie 100 lx

Wentylacja 2 wym./h

Wymagania
dodatkowe

opracował: arch. Henryk Witowski

Opole, maj 2015 r.


