
Opis do projektu modernizacji oddziału chirurgii w budynku B 
Dolnośląskiego  Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu– 
technologia medyczna 

I. Dane ogólne :

1. Obiekt  :  2  oddziały  chirurgiczne  Dolnośląskiego  Centrum  Onkologii  we 
Wrocławiu – budynek B , II piętro ;

2. Adres:    Wrocław, pl.  Hirszfelda 12;
3. Inwestor i użytkownik  : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53 -413 
Wrocław;

4. Podstawa opracowania   :   
-  projekt  budowlany  fragmentu  budynku  B,  opracowany  przez 
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu;
- uzgodnienia z użytkownikiem;

II .Opis stanu istniejącego i dane techniczne  :

Pomieszczenia  będące  przedmiotem  niniejszego  aneksu  znajdują  się  na 
poziomie  2  piętra  budynku  B,   stanowiącego  jeden z  budynków głównych 
zabudowy DCO.
Obecny stan pomieszczeń wymaga remontu, głównie ze względu na  zły stan 
instalacji jak i fakt, że oddziały nie odpowiadają obowiązującym przepisom.

III . Opis proponowanych zmian i rozwiązania funkcjonalnego : 

Projekt przewiduje modernizację całości poziomu 2 piętra – zarówno obszaru 
obejmującego  istniejący  oddział  łóżkowy,  jak  i  adaptację  pomieszczeń  po 
przeniesionym do nowego budynku bloku operacyjnym.
Zgodnie z życzeniem użytkownika na tej kondygnacji powinny się znaleźć dwa 
niezależnie funkcjonujące oddziały łóżkowe.
Obecne  pomieszczenia  oddziału  nie  spełniają  wymogów  obowiązujących 
przepisów,  szczególnie przepisów Rozporządzenia 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011  r.  dotyczących   wymagań,  jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

 



urządzenia  zakładów opieki zdrowotnej / DZ. Ustaw nr 31 z 2011r./. W celu 
uzyskania  prawidłowej  funkcji  konieczne  jest  jej  przeprojektowanie  i 
modernizacja całości  kondygnacji.
Oddziały będą posiadać wspólną część komunikacyjną, z dwoma dźwigami 
szpitalnymi i 3 klatkami schodowymi. Hall będzie pełnić również rolę pokoju 
spotkań z rodzinami dla pacjentów chodzących.  W pobliżu hallu znajduje się 
WC odwiedzających. Do komunikacji przylega też część administracyjna obu 
oddziałów oraz kuchenka oddziałowa (wspólna) ,  natomiast części łóżkowe 
zostały  maksymalnie  odseparowane  od  ruchu  w  węźle  komunikacyjnym  i 
umieszczone na dwóch niezależnych skrzydłach budynku .

ODDZIAŁ NR 1
Oddział ten po modernizacji będzie liczyć 30 łóżek. Znaczna większość pokoi 
będzie  zaprojektowana  jako  sale  trzyłóżkowe.  W  obrębie  oddziału  będą 
jednak zlokalizowane również dwa pokoje dwułóżkowe i jeden jednołóżkowy. 
Sala jednołóżkowa, wyposażona w indywidualny węzeł sanitarny, znajdować 
się będzie w sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego. Zostanie ona przeznaczona 
dla  pacjentów  w  stanach  ciężkich  wymagających  wzmożonej  opieki. 
Obserwację  i  opiekę  ułatwi  bezpośredni  wgląd  do  pokoju  z  punktu 
pielęgniarskiego.
Sale  chorych  przeznaczone  dla  dwóch  pacjentów  będą  posiadały  własne 
węzły sanitarne.
Dla pozostałych  sal łóżkowych zaprojektowano wspólne zaplecze sanitarne w 
miejscach  ogólnodostępnych.  Jeden  z  węzłów  będzie  przystosowany  do 
potrzeb pacjentów leżących. Oznacza to, że jego powierzchnia i wyposażenie 
będzie  umożliwiać  wykonanie  czynności  higienicznych  osobom  na  wózku 
inwalidzkim lub specjalnym wózku przeznaczonym dla osoby niezdolnej do 
opuszczenia łóżka.
Pozostała  powierzchnia  oddziału  obejmować  w  swoim  zakresie  będzie 
pomieszczenia  stanowiące  zaplecze  dla  pokoi  łóżkowych.  Niezbędne  dla 
prawidłowego funkcjonowania będą:
- pokój zabiegowy;
- kuchenka oddziałowa (wspólna dla dwóch oddziałów) 
- pokój ordynatora; 
- sekretariat oddziału (wspólny dla dwóch oddziałów) 
- pokój lekarzy z węzłem sanitarnym;
- brudownik;
- magazyn;
- pomieszczenie porządkowe (gospodarcze);
Z uwagi  na fakt ograniczonej powierzchni jaką dysponuje Inwestor zakłada 
się,  że  brudna  bielizna  będzie  czasowo  przechowywana  w pomieszczeniu 
brudownika. Jednocześnie pokój pielęgniarki oddziałowej będzie wyposażony 
w szafę gdzie będzie składowana bielizna czysta.



Część  administracyjna  będzie  zlokalizowana  przy  wejściu  na  oddział. 
Rozwiązanie  to,  w znacznym  stopniu  wyeliminuje  możliwość  wejścia  osób 
postronnych na oddziały.  Strefa administracyjna będzie wspólna dla dwóch 
sąsiadujących ze sobą oddziałów. 

ODDZIAŁ NR 2 : 
Przewiduje się, że oddział będzie liczył 20 łóżek. Sale chorych będą posiadać 
własne węzły sanitarne. Uzupełnieniem będzie wykonanie ogólnodostępnych 
węzłów  sanitarnych  oraz  węzła  przystosowanego  do  potrzeb  pacjentów 
leżących. Oznacza to, że jego powierzchnia i wyposażenie będzie umożliwiać 
wykonanie  czynności  higienicznych  osobom  na  wózku  inwalidzkim  lub 
specjalnym  wózku  przeznaczonym  dla  osoby  niezdolnej  do  opuszczenia 
łóżka.
Również  na  tym  oddziale  zlokalizowana  będzie  sala  jednołóżkowa, 
wyposażona  w  indywidualny  węzeł  sanitarny.  Znajdować  się  będzie  w 
sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego. Zostanie  przeznaczona dla pacjentów w 
stanach  ciężkich  wymagających  wzmożonej  opieki.  Obserwację  i  opiekę 
ułatwi bezpośredni wgląd do pokoju z punktu pielęgniarskiego. 
Pozostała  powierzchnia  oddziału  obejmować  w  swoim  zakresie  będzie 
pomieszczenia  stanowiące  zaplecze  dla  pokoi  łóżkowych.  Niezbędne  dla 
prawidłowego funkcjonowania będą:
- pokój zabiegowy;
- pokój ordynatora;
- pokój lekarzy;
- brudownik;
- magazyn;
- pomieszczenie porządkowe. 
Z uwagi  na fakt ograniczonej powierzchni jaką dysponuje Inwestor zakłada 
się,  że  brudna  bielizna  będzie  czasowo  przechowywana  w pomieszczeniu 
brudownika. Jednocześnie pokój pielęgniarki oddziałowej będzie wyposażony 
w szafę gdzie będzie składowana bielizna czysta.
Część  administracyjna  będzie  zlokalizowana  przy  wejściu  na  oddział. 
Rozwiązanie  to  w  znacznym  stopniu  wyeliminuje  możliwość  wejścia  osób 
postronnych na oddziały.  Strefa administracyjna będzie wspólna dla dwóch 
sąsiadujących ze sobą oddziałów.

IV.  Opis podstawowych ciągów technologicznych :

Personel  -   po  przebraniu  się  w  odzież  szpitalną  w pomieszczeniu  szatni 
centralnych  udaje  się  do  odpowiedniego  działu  szpitalnego.  W  części 
wspólnej  dla  oddziałów  znajduje  się  węzeł  sanitarny  przeznaczony  dla 
personelu . Personel będzie korzystał z pokoju socjalnego znajdującego na 
innej kondygnacji tego budynku.



Bielizna  brudna  –  przechowywana  w  pojemnikach  jezdnych  /stelażach  na 
worki  foliowe/  w  pomieszczeniu  brudownika  na  oddziale.  Stamtąd,  po 
zamknięciu  pojemnika  w  sposób  trwały,  jest  wywożona  poza  oddział  do 
odpowiedniego magazynu; 

Odpady  szpitalne  oraz  zużyty  materiał,  przeznaczony  do  spalania  –  są 
wrzucane do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, stalowych 
z  zamknięciem  hermetycznym,  lub  innych  pojemników  (n.  p  typu  SULO) 
przeznaczonych  do  spalania  razem z  zawartością,  a  znajdujących  się  we 
wszystkich pomieszczeniach zabiegowych Stamtąd, po napełnieniu pojemnika 
do  1/3  zawartości  i  jego  szczelnym  zamknięciu  są  one  przewożone 
korytarzem oddziału do szpitalnego pomieszczenia na odpady szpitalne. 
Zakłada się również, że wszystkie materiały do mycia, dezynfekcji i spalania 
będą  wynoszone  drogą  ogólną  z  zastosowaniem  hermetycznych 
pojemników  /odpady  medyczne/  lub  wózków  /brudne  narzędzia,  brudna 
bielizna/  zamykanych  na  sali  zabiegowej  bezpośrednio  po  zakończeniu 
zabiegu,  i  natychmiast  wynoszonych  do  pomieszczenia  mycia  sprzętu 
/narzędzia i sprzęt /lub brudownika /bielizna brudna, odpady/. 

Posiłki –– dostarczane w formie cateringu do kuchenki oddziałowej.

V. Wyposażenie :

W części  rysunkowej  wskazano  lokalizację  najbardziej  istotnych  urządzeń, 
wpływających  na  doprowadzenie  mediów.  Spis  urządzeń,  nie  obejmujący 
drobnego sprzętu n. p. narzędzi, jest dołączony do niniejszego opracowania. 
Zakłada się , że większość wyposażenia jest w posiadaniu użytkownika.  

VI. Zakres przewidywanych robót budowlano- instalacyjnych :

1.Roboty ogólnobudowlane :

W  trakcie   realizacji   na  terenie  oddziału   będą  przeprowadzone  prace 
adaptacyjne  zgodnie  z  projektem.   Nowe  ścianki  działowe  proponuje  się 
wykonać  w  technologii  Nida  –  Gips  lub  z  cegły  dziurawki,  należy  także 
wykonać całkowitą  wymianę wykładzin  podłogowych  i  ściennych.  Dokładny 
opis wytycznych dotyczących poszczególnych pomieszczeń  znajduje się w 
dołączonych  do  opracowania  etapu  projektu  budowlanego  „Kartach 
pomieszczeń”.  Dobór  producenta  poszczególnych  elementów,  takich  jak 
wykładziny ścienne i podłogowe pozostawia się inwestorowi, z zastrzeżeniem, 
iż wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty . 



2.Instalacja wod- kan :

Wymianie   powinny  ulec  wszystkie  istniejące  umywalki  .  Należy  wyciąć  i 
zaślepić nie potrzebne podejścia istniejące, piony istniejące obudować płytami 
g-  k.  W  pomieszczeniach  zabiegowych  należy  zamontować  baterie  nad 
umywalkami  umożliwiające korzystanie z nich bez użycia rąk , np. łokciowe 
lub na podczerwień .

3.Instalacja c.o.

Zakłada się, iż wymianie ulegną wszystkie grzejniki na posiadające atest do 
budynków użyteczności  publicznej.  Proponuje się  założenie  na grzejnikach 
istniejących  zaworów termostatycznych. Grzejniki powinny znajdować się w 
odległościach od ściany i podłogi umożliwiających ich utrzymanie w czystości . 

4.Instalacje elektryczne :

Praktycznie cała instalacja nie odpowiada istniejącym normom i przepisom, 
należy więc  dokonać jej  wymiany zgodnie  z  przepisami  i   wytycznymi  dla 
poszczególnych pomieszczeń. 

VII.  Zatrudnienie :

Na obu oddziałach zatrudnienie  łącznie 22 osoby :
- 9 lekarzy (w tym ordynator), 
- 10 pielęgniarek , 
- 2 salowe ,
- sekretarka medyczna .

                                                   Opracowała:   Aniela Złotkowska
                                              


