
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI POWIERZCHNI NIEUŻYTKOWANYCH

W PRZYZIEMIU PAWILONU ŁÓŻKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU

NA LABORATORIUM ANALITYCZNE I APTEKĘ SZPITALNĄ

 1. Dane podstawowe.

 1.1. Nazwa inwestycji.

Adaptacja nieużytkowanych powierzchni przyziemia pawilonu łóżkowego Szpitala Powiatowego w Lu-

blińcu na laboratorium analityczne i aptekę szpitalną.

 1.2. Inwestor: Powiat Lubliniecki, ul. Paderewskiego 7

 1.3. Użytkownik: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9.

 1.4. Zestawienia powierzchni i pomieszczeń podano na rysunkach.

 2. Podstawa opracowania.

 2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

 2.2. Wytyczne funkcjonalne i technologiczne użytkownika.

 2.3. Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna dla przedmiotowej inwestycji zatwierdzona przez Użytkow-

nika i Inwestora.

 2.4. Wizja lokalna terenu inwestycji i obiektów szpitala.

 2.5. Obowiązujące akty prawne:

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

wiadać 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 me -

dycznych 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 wymogów,

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 wcho-

dzących 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 postę -

powania z odpadami medycznymi
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 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 pra -

cy 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 uży-

teczności publicznej. Wymagania.

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

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

 3. Charakterystyczne parametry techniczne istniejącego obiektu

 3.1. Powierzchnia zabudowy: 925,90 m2

 3.2. Długość:          37,74 m

 3.3. Szerokość: 26,04 m

 3.4. Wysokość: 11,25 m

 3.5. Kubatura: 10 480 m3

 3.6. Projektowane roboty budowlane w przyziemiu istniejącego budynku nie zmieniają w/w charaktery -

stycznych parametrów technicznych budynku pawilonu łóżkowego.

 3.7. Zestawienie powierzchni przyziemia:

 a) część podlegająca adaptacji – projektowane powierzchnie:

• powierzchnia użytkowa 196,00 m2

• powierzchnia ruchu 204,07 m2

• powierzchnia usługowa 398,69 m2

• powierzchnia netto 798,76 m2 

Szczegółowe zestawienie powierzchni zostało podano w części rysunkowej

 3.8. Kategoria zagrożenia pożarowego w obrębie opracowania: ZL III

 3.9. Kategoria wysokości: N (niski)

 3.10. Kategoria obiektu: XI - „budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sana -

toria, (…).” - wg załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 3.11. Strefa oddziaływania inwestycji: obejmuje istniejący, zagospodarowany teren budynku użytkowa-

nego przez Szpital w granicach własności Inwestora.

 4. Projekt zagospodarowania terenu.

 4.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w obrębie kondygnacji przyziemia
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budynku pawilonu łóżkowego Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Budynek zasadniczy Szpitala poło -

żony jest przy ulicy Grunwaldzkiej, połączony z nim w funkcjonalną całość pawilon łóżkowy został do -

budowany wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury. Wejście główne do Szpitala oraz podjazd do Izby przyjęć znaj -

duje się od strony ulicy Grunwaldzkiej (nr 1 i 2 na planie sytuacyjnym).

Kondygnacja przyziemia pawilonu łóżkowego, na której znajdują się pomieszczenia projektowanego

laboratorium analitycznego i apteki szpitalnej, dostępna jest z poziomu terenu poprzez wejścia:

• od ulicy Żwirki i Wigury w strefie wejścia do laboratorium (nr 4 na planie sytuacyjnym),

• od strony parkingu (wschodniej) wejście ewakuacyjne (nr 5 na planie sytuacyjnym),

• od strony południowej (wewnętrznego dziedzińca – nr 6 na planie sytuacyjnym) – wejście ewaku-

acyjne oraz dojście do strefy przychodni przyszpitalnej w budynku głównym szpitala.

Na terenie szpitala znajdują się ponadto: wolnostojący budynek, w którym dotychczas mieści się ap -

teka szpitalna, utwardzone powierzchnie dojść i dojazdów, infrastruktura techniczna oraz tereny zielo -

ne.

 4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie projektuje się zmiany istniejącego zagospodarowania terenu, jego przeznaczenia ani podstawo -

wych parametrów istniejącej zabudowy.

Całość projektowanych robót budowlanych zawiera się w kubaturze istniejących na terenie budyn -

ków.

 4.3. Uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 a) Teren obejmujący przedmiotowe działki  ujęty jest w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta. Oznaczony jest symbolem 306 U – teren wyznaczony pod usługi. Funkcja Szpita-

la jest zgodna z funkcją przeznaczenia terenu inwestycji w miejscowym planie.

Teren położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B9. Plan dopuszcza rozbudowę

szpitala, w tym w budynkach wolnostojących o wysokości do 5 kondygnacji nadziemnych i wysokości

do 15 m. Zabudowa uzupełniająca powinna utrzymać linię zabudowy, wysokość sąsiedniej zabudo-

wy, nawiązywać formą, gabarytami, skalą i wystrojem architektonicznym do istniejącej zabudowy. Mi -

nimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%.

Pawilon łóżkowy, w którym projektuje się aptekę szpitalną oraz laboratorium, został wybudowany w

2011 roku zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym, w

szczególności – projekt budowlany budowy pawilonu został uzgodniony pod względem ochrony kon -

serwatorskiej  i  spełnia  wymagane planem miejscowym współczynniki  charakterystyczne terenu,  w

tym: minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, wysokości i sposobu kształtowania zabudowy.

Realizacja  projektowanych  robót  budowlanych  nie  zmienia  parametrów zabudowy  określonych  w

miejscowym planie ani nie będzie miała wpływu na warunki zabudowy obowiązujące w strefie pośred -

niej ochrony konserwatorskiej.
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 4.4. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisa -

ne do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zago -

spodarowania przestrzennego.

 a) Teren i istniejąca zabudowa działki nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 b) Teren położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B9. Projektowane roboty budow -

lane nie mają wpływu na zagospodarowanie terenu i istniejącą zabudowę, w szczególności nie zmie -

niają charakterystycznych parametrów budynków: wysokości, długości, szerokości, rodzaju dachów,

kolorystyki i linii zabudowy.

 4.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakre -

sie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników obiektu oraz otoczenia.  Rozwiązania funkcjonalne i materiałowe są zgodne z obowią -

zującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz przepisami ochrony sanitarno – epidemiologicznej lub wniesiono o wymagane przepisami

zgody na odstępstwa od tych przepisów.

 4.6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow -

lanego.

Nie dotyczy.

 5. Projekt architektoniczno-budowlany

 5.1. Forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek pawilonu łóżkowego przylega do budynku Izby Przyjęć (dawnego SOR-u) tworząc wraz z

nim i główną bryłą szpitala zespół zabudowy o jednolitym charakterze. Bryła budynku jest zwarta kry -

ta dachem pulpitowym, z elewacjami o proporcjach nawiązujących do istniejącej zabudowy. Jest to

budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniają istniejącej formy obiektu budowlanego.

 5.2. Opis układu funkcjonalnego budynku.

Na dwóch wyższych kondygnacjach pawilonu łóżkowego znajdują się oddziały: pediatryczny, gineko-

logiczno - położniczy i noworodkowy będą realizujące usługi medyczne pierwszego stopnia referen -

cyjności. W ramach oddziału położniczego funkcjonuje trakt porodowy wraz z salą cięć cesarskich.

Pawilon łóżkowy jest połączony funkcjonalnie z segmentem Izby Przyjęć w poziomie piwnic i parteru

komunikacją ogólną szpitala, a poprzez niego również z głównym budynkiem szpitala. Poziomy pawi -

lonu są dostosowane do poziomów szpitala w miejscach połączenia funkcjonalnego budynków – przy

hallu dźwigu szpitalnego i klatki komunikacyjnej pawilonu. 

Funkcje ogólne szpitalne: izba przyjęć, szatnia centralna pracowników, sterylizatornia (mycie pojemni -
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ków transportowych projektowanej apteki szpitalnej), kuchnia, jadalnia pracowników - są realizowane

przez szpital poza budynkiem pawilonu łóżkowego. Pawilon łóżkowy jest przystosowany dla osób nie -

pełnosprawnych.

 a) przyziemie

• Stan istniejący

W przyziemiu obecnie  funkcjonują  pomieszczenia  zaplecza  technicznego pawilonu łóżkowego:

wentylatornia, rozdzielnia energetyczna, wymiennikownia z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.

Przyziemie pawilonu jest dostępne z poziomu przyziemia segmentu Izby Przyjęć z przychodnią

szpitalną.

• Stan projektowany.

Przedmiotem projektu budowlanego jest adaptacja nieużytkowanych obecnie i niewykończonych

powierzchni przyziemia budynku na cele apteki szpitalnej i laboratorium analitycznego.

Zaprojektowano dwa wydzielone funkcjonalnie i niezależne zespoły funkcjonalne wraz z niezbęd -

nym zapleczem pracowniczym.

• apteka szpitalna

Pomieszczenia apteki szpitalnej zostały zlokalizowane w pomieszczeniach przyziemia znaj -

dujących się wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury. Zespół pomieszczeń apteki został trwale wydzielo -

ny od pozostałych funkcji budynku i jest dostępny dwoma wejściami z komunikacji ogólnej

szpitala:

– wejście dla personelu i przedstawicieli handlowych

– wejście do komory przyjęć dla dostawy leków

W obrębie apteki szpitalnej zaprojektowano zaplecze sanitarno – higieniczne dla personelu

apteki.

Apteka szpitalna będzie obsługiwała wyłącznie Szpital Powiatowy.

Szczegółowy opis funkcjonowania apteki i pomieszczeń został przedstawiony w pkt.  6 (opis

technologii apteki szpitalnej) w części opisowej projektu budowlanego: „Opis technologii la -

boratorium diagnostycznego i apteki szpitalnej”.

• laboratorium analityczne

Pomieszczenia laboratorium analitycznego zostały zlokalizowane w pomieszczeniach przy-

ziemia znajdujących się wzdłuż wschodniej elewacji pawilonu łóżkowego. Zespół pomiesz-

czeń laboratorium został trwale wydzielony od pozostałych funkcji budynku i jest dostępny

dwoma wejściami z komunikacji ogólnej szpitala:

– wejście dla personelu

– wejście dla pacjentów do recepcji i punktu poboru materiału

W obrębie zespołu pomieszczeń laboratorium zaprojektowano zaplecze sanitarno – higie -
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niczne z szatnią dla personelu laboratorium.

Szczegółowy opis funkcjonowania apteki i pomieszczeń został przedstawiony w pkt.  3 (opis

technologii  laboratorium  analitycznego)  w  części  opisowej  projektu  budowlanego:  „Opis

technologii laboratorium diagnostycznego i apteki szpitalnej”.

 b) parter

Na parterze znajdują się: oddział pediatryczny i odcinek ginekologiczny oddziału ginekologiczno – po -

łożniczego.  Parter projektowanego pawilonu jest dostępny z poziomu parteru Izby Przyjęć (SOR-u) i

przychodni szpitalnej. Przy wejściu do pawilonu znajduje się hall, z którego jest rozprowadzany ruch

na poszczególne oddziały na parterze i windą lub klatką schodową na piętro.

Nie projektuje się robót budowlanych i zmiany układu funkcjonalnego na parterze budynku.

 c) piętro

Na piętrze budynku zlokalizowano odcinek położniczy oddziału ginekologiczno-położniczego z trak-

tem porodowym oraz oddział noworodków. Obydwa oddziały dostępne są z hallu wejściowego przy

windzie i klatce schodowej. Z hallu dostępna jest szatnia dla osób towarzyszących pacjentkom przy

porodzie oraz ustęp dla osób odwiedzających. Rozwiązanie hallu umożliwia zorganizowanie kącika

wypoczynkowego z fotelami i stolikami dla pacjentek i osób odwiedzających.

 5.3. Opis spełnienia wymagań podstawowych - bezpieczeństwa konstrukcji – budynek zaprojektowano

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 5.4. Opis spełnienia wymagań podstawowych - bezpieczeństwo pożarowe

 a) dojazd pożarowy i warunki przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru

Wzdłuż południowej granicy działek terenu Szpitala przebiega droga pożarowa przejazdowa z wjaz -

dami od ulic Grunwaldzkiej i  Sobieskiego. Pawilon łóżkowy jest usytuowany w odległości ~29,5  m

(do 30 m) od tej drogi pożarowej. Przy tej drodze pożarowej znajduje się hydrant pożarowy w odległo -

ści ~30 m (mniejszej od 70 m). Drugi hydrant pożarowy znajduje się przy ul. Sobieskiego, naprzeciw-

ko budynku SP ZOZ w odległości ~130 m (mniejszej niż 150 m) od projektowanego pawilonu. Wyjścia

ewakuacyjne pawilonu są połączone z drogą pożarową oraz ulicą Żwirki i Wigury chodnikiem o szero -

kości 2,0 m (> 1,5 m).

Droga pożarowa z siecią wody i hydrantem zostały zrealizowane jako elementy zagospodarowania

terenu podczas budowy segmentu Izby Przyjęć i Przychodni szpitalnej (dawnego SOR-u).

Nie projektuje się zmian istniejącego zagospodarowania terenu – przedmiotem projektu jest wykona -

nie robót budowlanych wewnątrz obiektu pawilonu łóżkowego.

 b) przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przy drzwiach zewnętrznych budynku, wychodzących w kierunku skąd może być prowadzona akcja

ratownicza,  znajdują  się  przyciski  przeciwpożarowego  wyłączenia  prądu.  Przyciski  te  wyłączają

wszystkie obwody poza niezbędnymi dla urządzeń przeciwpożarowych. Główny przeciwpożarowy wy -
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łącznik prądu obiektów Szpitala znajdujący się przed wejściem głównym Szpitala od strony ul.  Grun-

waldzkiej wyłączy zasilanie energetyczne w całym zespole budynków Szpitala, również obwody elek-

tryczne w pawilonie łóżkowym.

 c) Pawilon łóżkowy Szpitala Powiatowego jest budynkiem kategorii ZL II zagrożenia ludzi, jest to budy-

nek niski (N). Pawilon łóżkowy oddzielony jest od przyległego, połączonego z nim funkcjonalnie seg -

mentu dawnego SOR ścianą oddzielenia pożarowego w klasie REI 120 na własnym fundamencie z

przejściami zamykanymi drzwiami w klasie EI 60 S. Pawilon łóżkowy może być traktowany jako od-

rębny budynek.

 d) Strefy pożarowe.

• Każda kondygnacja budynku stanowi wydzieloną strefę pożarową o powierzchni < 750m 2..  Obie

klatki schodowe są wydzielone przeciwpożarowo ścianami w klasie co najmniej REI  60 i stropami

REI 60 oraz drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Niezależnie od tego, że powierzchnie stref po-

żarowych są mniejsze od 750 m2 ,  w poziomach przyziemia i parteru pawilonu łóżkowego jest

możliwość przejścia przez drzwi EI 60 S do innej strefy pożarowej w innym, wydzielonym pożaro-

wo budynku  dawnego SOR.

Kondygnacja przyziemia pawilonu łóżkowego, na której projektuje się aptekę szpitalną i laborato -

rium, stanowi wydzieloną strefę pożarową ZL III zagrożenia ludzi.

• Szyb dźwigu szpitalnego jest obudowany przeciwpożarowo ścianami o odporności REI120 i zamy-

kany drzwiami o odporności EI60. Dźwig nie służy do celów ratunkowych w razie pożaru.

• We wszystkich strefach pożarowych zaprojektowano wodne hydranty przeciwpożarowe HP 25 z

wężem półsztywnym długości 30 m o zasięgu umożliwiającym prowadzenie akcji gaśniczej w całej

obsługiwanej strefie.

Dla spełnienia warunków skutecznego zasięgu hydrantów, w przyziemiu budynku zaprojektowano

dodatkowo – w stosunku do stanu istniejącego - jeden hydrant HP 25 w okolicy wejść do projekto-

wanej wentylatorni i laboratorium analitycznego.

• Ściany pomiędzy projektowanym pawilonem a budynkiem SOR–u spełniają wymagania dla ścian

oddzielenia przeciwpożarowego – REI 120. Drzwi łączące projektowany pawilon z SOR–em w

przyziemiu i na parterze są wykonane w klasie odporności przeciwpożarowej EI  60 S. Budynek

SOR przekryty jest stropodachem żelbetowym, pogrążonym w układzie odwróconym (konstrukcja

żelbetowa, izolacja przeciwwodna, ocieplenie, pokrycie warstwą żwiru i płytami betonowymi jako

docisk), w klasie co najmniej RE 30.

 e) odporność pożarowa projektowanego pawilonu łóżkowego – klasa B:

• główna konstrukcja nośna – klasa odporności ogniowej – R120 z materiałów NRO

• konstrukcja dachu – klasa odporności ogniowej – R30  z materiałów NRO

• strop – REI 60 z materiałów NRO
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• ściany zewnętrzne – R 120 i EI 60 z materiałów NRO – ściany są częścią głównej konstrukcji no -

śnej

• ściany wewnętrzne – EI 30 z materiałów NRO

• przekrycie dachu – RE 30 z materiałów NRO

 f) Warunki ewakuacji:

• Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji wynosi 40 m.

• Wszystkie drzwi wyjść ewakuacyjnych są otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

• Drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w stosunku do liczby osób mogących przeby-

wać jednocześnie na danej kondygnacji – 0,6 m/100 osób, jednak nie mniej niż 1,20 m. Ze wzglę-

dów technologicznych korytarz apteki będzie miał 1,4 m szerokości, korytarz w laboratorium 1,3 m

szerokości – są to wielkości przekraczające wymagane przepisami minimum.

• Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną otwierają się w sposób nie zawężający

drogi ewakuacyjnej. 

• Szerokość biegów klatek schodowych wynosi 140 cm, szerokość spoczników 150 cm.

• Drzwi prowadzące na zewnątrz budynku – z obydwu klatek schodowych – mają szerokość 140  cm

= szerokość biegu klatki schodowej, zgodnie z wymaganiami dla klatek schodowych kondygnacji

szpitalnych ZL II w budynku niskim (N)

• Klatki schodowe są oddymiane – za pomocą istniejących klap dymowych zrealizowanych w ra -

mach budowy pawilonu. Nawiew powietrza do klatek drzwiami zewnętrznymi wyjściowymi oraz –

w klatce przy SOR – dwoma oknami uchylanymi siłownikami sterowanymi centralą oddymiania.

Klapy dymowe sterowane są czujkami dymu i centralkami na klatce schodowej.

• budynek jest wyposażony w pełne oświetlenie ewakuacyjne z własnym zasilaniem. W obrębie pro-

jektowanych zespołów funkcjonalnych apteki szpitalnej i laboratorium wraz z niezbędnymi ciągami

komunikacyjnymi zaprojektowano uzupełnienia oświetlenia ewakuacyjnego stosownie do rozwią -

zań funkcjonalnych.

• Długość odcinków korytarzy nie przekracza 50 m.

 g) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje:

• odgromową

• elektryczną z zabezpieczeniami różnicowo – prądowymi

• wentylację nawiewno - wywiewną pomieszczeń – na przejściach kanałów wentylacji mechanicznej

przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego są zastosowane klapy przeciwpożarowe dy -

moszczelne wyzwalane topikowo w klasie odporności tych elementów:

• przejścia przez ściany wentylatorowni
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• przejścia przez ściany klatki schodowej

• wejścia i wyjścia przez ściany pionu instalacyjnego przy klatce schodowej oraz wyjście

przez stropodach budynku

• przejścia przez ściany oddzielające drogi ewakuacyjne od pomieszczeń

• przejścia przez ściany wydzielające strefy pożarowe

Przewody projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby apteki szpitalnej i laborato -

rium analitycznego będą realizowane z w/w zasadami.

• przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku znajdują się przyciski przeciwpożarowego wyłącznika

prądu

 h) Wyposażenie w gaśnice.

Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać w strefach pożarowych

na każde 100 m2 powierzchni strefy. 

 5.5. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

 a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej – istniejące, z sieci wodociągowej

 b) zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejące, z rozdzielni głównej obiektu

 c) zaopatrzenie w energię cieplną – istniejące przyłącze c.o. do wymiennikowni w przyziemiu pawilonu

 d) usuwanie ścieków sanitarnych bytowych przyłączem do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej

 e) usuwanie wody opadowej z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych – istniejące do kanalizacji

deszczowej

 f)  Odpady medyczne będą odbierane i utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. In -

westor posiada miejsce przystosowane do czasowego przechowywania odpadów w odpowiednich

warunkach (chłodnia) i umowę na ich utylizację w spalarni odpadów medycznych. Inwestor posiada

aktualną umowę na pranie bielizny szpitalnej z funkcjonującą pralnią bielizny szpitalnej.

 5.6. Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielo-

rodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek pawilonu łóżkowego jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na wszystkich kondygna -

cjach na których osoby niepełnosprawne mogą przebywać. Osoby niepełnosprawne mają dostęp z

zewnątrz poprzez komunikację ogólnodostępną segmentu dawnego SOR – u w przyziemiu oraz na

parterze do pawilonu, a stamtąd mogą się dostać na poszczególne kondygnacje za pomocą windy.

Pacjenci laboratorium będą również mogli dojść do laboratorium z zewnątrz z poziomu terenu wej -

ściem od strony ulicy Żwirki i Wigury (wejście nr 4 na planie sytuacyjnym).

Toaleta ogólnodostępna dla pacjentów laboratorium, przystosowana do obsługi osób niepełnospraw -

nych - istniejąca, znajduje się na tym samym poziomie przyziemia w segmencie Izby Przyjęć Szpitala

i jest dostępna poprzez komunikację ogólną szpitala. Toaleta ta jest urządzona przy poczekalni po -

radni szpitalnej. Należy oznaczyć (np. tablicami na ścianach) kierunek dojścia do sanitariatów sprzed
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poczekalni laboratorium.

 5.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia objęte opracowaniem będą tworzyły dwa zespoły pomieszczeń, trwale wydzie -

lone funkcjonalnie i posiadające niezależne wejścia z komunikacji ogólnej budynku, składające się na

aptekę szpitalną oraz laboratorium analityczne. W obydwu zespołach funkcjonalnych projektuje się

pomieszczenia pracy dla nie więcej niż czterech osób w jednym pomieszczeniu.

Pomieszczenia laboratorium analitycznego i apteki szpitalnej będą obsługiwane wydzielonymi

układami wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajnościach wynikających z technologii i

wymagań przeprowadzanych czynności.

Przewidywana  technologia  apteki  i  laboratorium analitycznego  będzie  realizowała  program

użytkowy zgodny z zakresem określonym przez Inwestora. Procesy laboratoryjne będą przeprowa-

dzane przy zastosowaniu automatów badawczych. Zarówno w aptece jak i laboratorium zostaną za-

stosowane komory laminarne oraz odciąg miejscowy w klasie dostosowanej do zakresu badań i prze -

prowadzanych procesów. Projektowana technologia umożliwia kwalifikację pomieszczeń apteki i la -

boratorium jako pomieszczeń, w których nie będą występowały czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla

zdrowia. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi mają oświetlenie

naturalne. Stanowiska pracy zostały usytuowane przy ścianach zewnętrznych budynku, wyposażo-

nych w okna.

W pozostałych miejscach pracy i przebywania, osoby pracujące w aptece i laboratorium będą

przebywały do czterech godzin w ciągu dnia pracy. W pomieszczeniach zostanie zastosowane oświe -

tlenie podstawowe spełniające warunki  zawarte w PN-EN 12464-1 Światło i  oświetlenie – Miejsca

pracy we wnętrzach oraz dostosowane do technologii pomieszczeń.

Pomieszczenia apteki szpitalnej i laboratorium analitycznego będą miały wysokość 2,56 m.

Nie przewiduje się dostępu pacjentów do apteki szpitalnej.

Do laboratorium analitycznego pacjenci z zewnątrz będą mieli dostęp - przystosowany również

dla osób poruszających się na wózkach - wejściem od strony ulicy Żwirki i Wigury (nr  4 na rysunku

plan zagospodarowania terenu nr 1P).

Budynek pawilonu łóżkowego wyposażony jest w dźwig szpitalny przystosowany do przewozu

chorych, który poprzez korytarz ogólny umożliwia dostęp pacjentów z kondygnacji łóżkowych pawilo -

nu łóżkowego Szpitala.  Pacjenci z budynku głównego będą mieli dostęp do laboratorium poprzez

segment Izby przyjęć i dźwig szpitalny pawilonu łóżkowego.

Pomieszczenia rozdziału materiału i banku krwi będą dostępne poprzez okna podawcze z ko -

munikacji ogólnej pawilonu.

Zespoły funkcjonalne laboratorium i apteki szpitalnej zostały wyposażone w niezależne, dedy-

kowane ich pracownikom niezbędne pomieszczenia zaplecza socjalnego, szatni i sanitariatów.
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Wejście  dla  pracowników apteki  szpitalnej  zaprojektowano  z komunikacji  ogólnej  pawilonu,

przy wejściu do budynku od strony ulicy Żwirki i Wigury. Pomieszczenia apteki szpitalnej są wydzielo -

ne od pozostałych funkcji realizowanych w budynku.

Wejście dla pracowników laboratorium zaprojektowano z komunikacji ogólnej pawilonu z kory -

tarza od strony południowej obiektu – przy zespole szatniowym laboratorium. Wyjście z laboratorium

na klatkę ewakuacyjną pawilonu będzie miało wyłącznie charakter wyjścia ewakuacyjnego dla pra -

cowników laboratorium.

Funkcja pomieszczeń apteki i laboratorium została szczegółowo przedstawiona i opisana na

rzucie technologicznym kondygnacji przyziemia (nr 1T) wraz z opisem i lokalizacją urządzeń techno-

logicznego wyposażenia.

W pomieszczeniach przyziemia pawilonu łóżkowego nie przewiduje się pomieszczeń przezna -

czonych do czasowego lub stałego pobytu osób chorych.

Część przyziemia pawilonu łóżkowego w dalszym ciągu pozostanie powierzchnią rezerwową

(pustostanem) – przewidzianą do adaptacji w przyszłości. Część ta będzie oddzielona od pomiesz -

czeń użytkowanych trwałymi ścianami oraz będzie miała z dwóch stron niezależny dostęp do komuni -

kacji ogólnej budynku. Przystosowanie tego pustostanu do użytkowania nie spowoduje konieczności

ingerencji  w układ funkcjonalny laboratorium przy którym ta powierzchnia jest usytuowana,  a – w

szczególności – zachowa zasadę nieprzechodniości przez pomieszczenia laboratorium.

Wystąpiono do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie

zgody na usytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej na

poziomie +0,02 m w stosunku do urządzonego terenu wokół budynku.

 5.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Zgodnie z opisem i wymaganiami opisanymi w „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia” stanowiącej integralną część projektu budowlanego.

 5.9. Podstawowe  dane  technologiczne  obiektu  usługowego,  produkcyjnego  lub  technicznego  oraz

współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami

budowlanymi.

Zgodnie z opisem i rysunkiem części technologicznej.

 5.10. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego.

Budynek jest wyposażony w:

 a) instalację  zimnej wody,

 b) instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

 c) instalację wentylacji mechanicznej,

 d) instalacje gazów medycznych

 e) instalację kanalizacji sanitarnej do celów bytowych,
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 f) instalację centralnego ogrzewania i kotłowni

 g) technologiczną instalację sprężonego powietrza,

 h) instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych,

 i) instalację odgromową,

 j) instalację telefoniczną

 5.11. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych.

Przegrody budowlane zaprojektowano i wykonano zgodnie z Załącznikiem Nr  2 Rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Obecnie nie projektuje się

przebudowy przegród zewnętrznych budynku.

 6. Opis projektowanych prac budowlanych.

 6.1. Klatka ewakuacyjna.

Wyburzenie fragmentów ściany działowej i wykucie otworów w istniejących ścianach w miejscu pro-

jektowanych drzwi. Skucie płytek ceramicznych posadzki na klatce schodowej na poz.  -3,00. Demon-

taż balustrady schodowej prowadzącej  z przyziemia na poziom -1,95 m. Przeniesienie na poziom

-1,95 m przycisku instalacji oddymiania klatki schodowej.

 6.2. Montaż nadproży stalowych ze stali profilowanej.

 6.3. Ściany wewnętrzne działowe murowane: z cegły dziurawki 12 cm albo z cegły Porotherm 11,5 cm

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Miejscowo ściany grubości 5 cm z betonu komórkowe-

go.

 6.4. Izolacje termiczne posadzek.

Zastosowano ocieplenie płytami ekstrudowanego styropianu o grub. 8 cm np. FLOORMATE 200.

 6.5. Parapety wewnętrzne– wykonać z konglomeratu kamiennego.

 6.6. Izolacje przeciwwilgociowe

 a) w posadzkach.

Zastosować  izolacje z folii PE o grub. 2x0,3 mm, klejone na zakładach.

 b) ściany w pomieszczeniach sanitarnych (okolice brodzika) - zaizolować płynną folią np. TYTAN firmy

Selena.

 6.7. Posadzki.

Trwałe,  gładkie,  z  materiałów antypoślizgowych,  zmywalne,  nie  nasiąkliwe,  odporne  na  działanie

środków dezynfekcyjnych, ułatwiające utrzymanie czystości.

• Zaprojektowano posadzki z płytek gres w kolorze szarym. Cokoły na wysokość co najmniej 10 cm,

z płytek gres.

• W części pomieszczeń zaprojektowano posadzki z wykładziny PCV obiektowej rulonowej, spawa-

nej, z cokołem o wys. 10 cm powstałym poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę. Pod wykładzinę
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wykonać warstwę wyrównawczą z wylewki samopoziomującej.

 6.8. Tynki wewnętrzne – gładzie gipsowe wykonane na podkładach cementowo – wapiennych kat.  II.

 6.9. Ścianki gipsowo-kartonowe.

Zaprojektowano wykonanie ścianek działowych na klatce schodowej  jako rozwiązanie systemowe z

płyt GKF z wypełnieniem z wełny mineralnej w klasie odporności p.poż. EI60. 

 6.10. Sufity podwieszone.

• W  korytarzach  apteki  i  laboratorium  zaprojektowano  modułowe  sufity  podwieszone  z  płyt

60x60 cm z prasowanej wełny mineralnej na systemowym ruszcie stalowym.

• W poszczególnych pomieszczeniach wykonać miejscowo obudowy instalacji biegnących pod sufi -

tem oraz obudowy istniejących pionów kanalizacyjnych z płyt GKB na systemowym ruszcie stalo -

wym.

Obudowy przewodów wentylacyjnych wykonywać maksymalnie zbliżając się do obudowywanych

przewodów tak, aby uzyskać jak największą wysokość netto pomieszczeń w tych miejscach oraz

aby obudowy zajmowały minimalną możliwą do uzyskania powierzchnię w rzucie.

 6.11. Roboty malarskie.

• sufity malować farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym

• ściany wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem boksu jałowego i śluzy osobowej malować farbą la -

teksową zmywalną odporną na szorowanie.

• ściany boksu jałowego oraz śluzy osobowej malować farbą poliuretanową o wysokiej odporności i

właściwościach odkażających np. StoPuran Color

 6.12. Okładziny ścienne – zgodnie z opisem na części rysunkowej. 

W pomieszczeniach  przy umywalkach i  zlewach  fartuch ochronny do wys.  160 cm i w poziomie

30 cm poza obrys urządzenia oraz pas ściany nad zlewem i szafkami stojącymi do wysokości gór -

nych szafek wykonać z płytek ceramicznych. W łazienkach zastosować płytki do wysokości 2,05 m.

 6.13. Ścianki samonośne z drzwiami z laminatu.

W pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym w pracowni mikrobiologicznej wydzielić kabinę wc przy

pomocy ścianki z drzwiami z laminatu HPL o wysokości 200 cm z prześwitem nad posadzką o wys.

15 cm.

 6.14. Stolarka drzwiowa.

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne techniczne np. Porta w kolorze szarym z ościeżnicą stalową malo-

waną proszkowo w kolorze drzwi. Drzwi gładkie, pokryte powłokami zmywalnymi, odpornymi na środ -

ki dezynfekcyjne. Projektuje się drzwi z okleiną CPL o grub. min. 0,7 mm. W drzwiach prowadzących

do pomieszczeń sanitarnych zastosować otwory wentylacyjne o powierzchni 0,022 m2.

Szczegółowe parametry wszystkich drzwi i akcesoriów podane zostały w zestawieniu.

 6.15. Ślusarka aluminiowa.
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W ściankach wewnętrznych i drzwiach oraz oknach zastosowano system okienno-drzwiowy. Profile

aluminiowe w kolorze naturalnym. Szkło hartowane, bezpieczne. 

 6.16. Śluza towarowa  – pomiędzy boksem jałowym a zmywalnią. Wykonać ze stali nierdzewnej, zasto -

sować blokadę krzyżową mechaniczną.

 6.17. Wszystkie naroża zewnętrzne na korytarzach zabezpieczyć systemowo narożnikiem winylowym

gr. 2 mm o wysokości min.1,5 m i szerokości ramion 50x50 mm.

 6.18. Pochwyty na klatce schodowej.

Wykonać pochwyt symetrycznie na wzór istniejącego pochwytu.

 7. Uwagi.

 7.1. Materiały wbudowywać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcjami technicznymi producentów.

 7.2. Używać materiałów i narzędzi dopuszczonych do ogólnego stosowania w budownictwie na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

 7.3. Roboty należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i Rozpo -

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Opole, maj 2015 r. opracował: arch. Henryk Witowski
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