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1.Dane ogólne : 
 

1.1 OBIEKT : PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO 
 

1.2 LOKALIZACJA : KOŚCIAN UL. SZPITALNA 7 

1.3 INWESTOR : SPZOZ KOŚCIAN UL. SZPITALNA 7 

2.Dane ewidencyjne : 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 
PRZEBUDOWYWANYCH 
POMIESZCZEŃ 

96,50 M2 

KUBATURA 320,00 M3 
  

3.Opis ogólny stanu istniejącego : 

Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, murowany metodą tradycyjną, strop 
żelbetowy, stropodach  z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, pokrycie dachu z papy 
asfaltowej. Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych prefabrykowanych obudowanych 
ścianką gr. 12 cm obustronnie. W tej części kompleksu szpitalnego  na dwóch kondygnacjach 
znajduje się Oddział Ginekologiczno-Położniczy. 

 
Szpital posiada centralną izbę przyjęć połączoną z oddziałem ratownictwa i działem przyjęć 
posiadającą hol wejściowy ogólnodostępny z zespołem sanitariatów dla osób przychodzących 
oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 
 
Konstrukcja budynku przeniesie dodatkowe obciążenie związane z przeniesieniem 
dodatkowego obciążenia ścianek działowych. Stan techniczny budynku umożliwia 
przebudowę obiektu. 
 
 
4.Cel i zakres  opracowania: 
4.1 Celem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeń oddziału ginekologiczno-
położniczego. Głównym założeniem przebudowy jest wydzielenie sali porodów 
rozwiązywanych przez cesarskie cięcie wraz pomieszczeniami które są niezbędne w związku  
z tego typu zabiegami. 
4.2 Przebudowa i budowa nowych instalacji wewnętrznych. 
 
5.Opis funkcjonalny: 
 
5.1 Przebudowywany obiekt to część I kondygnacji obiektu będącego Oddziałem 
Ginekologiczno-Położniczym. Na tej kondygnacji znajdują się: 

• sale chorych (położnic),  
• sale porodów rodzinnych,  



•••• sala porodowa,  
•••• stanowisko resuscytacji noworodka,  
•••• punkt pielęgniarski,  
•••• gabinet lekarski,  
•••• sanitariaty, 
•••• pomieszczenie na sprzęt porządkowy 

 
Zakres przebudowy polega na wydzieleniu nowoprojektowanych pomieszczeń i na 
funkcjonalnym połączeniu ich z istniejącymi pomieszczeniami. Nowoprojektowane 
pokoje: 

•••• Sala porodów rozwiązywanych przez cesarskie cięcie wraz ze stanowiskiem resuscytacji 
noworodka 

•••• Pokój przygotowania pacjentki 
•••• Pomieszczenie przygotowania lekarzy 
•••• Śluza umywalkowo-fartuchowa 
•••• Pomieszczenie położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia po porodach 

powikłanych 
 
5.2.Zaplecze kuchenne  - istniejące -  dystrybucja posiłków dostarczanych z zewnątrz, tzn. 
nie przewiduje się kuchni na terenie szpitala - jedynie na oddziale kuchenkę oddziałową. 
5.3.Nie przewiduje się centralnej sterylizatorni– zleca się te prace firmą zewnętrznym. 
5.4.Główne prace dotyczące utrzymania czystości i porządku na oddziałach zleca się 
firmie zewnętrznej. 
5.5.Każde łóżko szpitalne wyposażyć w źródło tlenu i próżni 
5.6.Sygnalizacja przywoławcza do dyżurki pielęgniarskiej przy każdym łóżku. 
5.7.Instalacja  telewizyjna w pokojach chorych.  

 
6.Prace do wykonania w ramach przebudowy pomieszczeń: 
 

� wykonać wyburzenia ściany konstrukcyjnej i osadzenie nadproża. 
� zdemontować istniejące ościeże stalowe drzwi 
� wykonać nowe ścianki działowe 
� osadzić stolarkę drzwiową 
� przełożenie ścianki PCV z przeszkleniem 
� wykonać wylewki samopoziomujące 
� ułożyć płytki ceramiczne z cokolikiem w pomieszczenia sanitarnych (pom. 

przygotowania lekarzy) 
� ułożyć wykładzinę PCV z cokolikiem 
� gipsowanie i malowanie ścian 
� licowanie ścian płytkami 
� zamontować osłonę przeciwuderzeniową i narożniki zabezpieczające 
� Wykonać  instalacji: wod.-kan., co, i, elektrycznej, klimatyzacji, gazy techniczne, 

instalacja przywoławcza, TV. 
� Wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu dla klimatyzacji wg rysunków 

konstrukcyjnych  
 

Przy dobudowie, modernizacji i adaptacji pomieszczeń należy zachować wymagania 
ogólno-budowlane, wymagania dotyczące oświetlenia dziennego i  instalacji zawarte w 
rozporządzeniu: 



 
6.1. Ogólnobudowlane : 

• Cokoły przy podłogach pomieszczeń lekarsko-zabiegowych, łóżkowych, korytarzu powinny być 
wysokości co najmniej 0,08 m, styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. 

• Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 
1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrysem urządzenia płytkami. 

• Wysokość pokoi łóżkowych w szpitalach powinna wynosić co najmniej 3,0 m w świetle . 
• Szerokość drzwi przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach powinna wynosić 

co najmniej 1,1 m a do sali operacyjnej  co najmniej 1,2 m. W przypadku ciągów 
komunikacyjnych należy stosować drzwi co najmniej półtoraskrzydłowe , z tym że część 
szersza powinna mieć co najmniej 1,1 m. 

• Okna w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinna posiadać wszystkie elementy 
otwieralne. 

 
6.2. Oświetlenie dzienne : 

• Pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentów i pracowników powinny mieć zapewniony 
bezpośredni dostęp światła dziennego z wyjątkiem sal operacyjnych , sali diagnostycznej, 
ciemni.  

• Jeżeli orientacja okien pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi może powodować 
nadmierne naświetlenie tych pomieszczeń, powinny być zainstalowane urządzenia 
zabezpieczające przed nadmierną penetracją promieni słonecznych i przegrzewaniem. 

 
6.3. Instalacje: 

• Zakład opieki zdrowotnej powinny być wyposażone w instalacje, wodociągowo-kanalizacyjną, 
grzewczo-wentylacyjną, elektryczną, techniczną. 

• W pomieszczeniach zabiegowych, śluzach i pokojach dla poparzonych należy instalować 
umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonią. 

• Wszystkie gabinety badań i pokoje zabiegowe powinny być wyposażone w umywalki. 
• Mycie chorych powinno odbywać się w natrysku bądź na ruchomym wózku. 
• Grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 

0,10 m od lica ściany wykończonej. 
• Wszystkie pomieszczenia powinny mieć zapewnioną co najmniej 1,5 krotną wymianę 

powietrza na godzinę. 
• W pomieszczeniach w których względy technologiczne lub podwyższony standard tego 

wymaga należy stosować klimatyzację, zaleca się klimatyzowanie pokoi noworodkó.  
• W pomieszczeniach wymagających wysokiego stopnia czystości mikrobiologicznej instalacja 

klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinna zapewniać nawiew powietrza poprzez filtr . 
• W salach operacyjnych oraz pomieszczeniach gdzie stosowany jest podtlenek azotu nawiew 

powietrza powinien odbywać się górą. 
• W pomieszczeniach w których wykorzystywane będą gazy medyczne , osprzęt instalacji 

elektrycznej należy instalować na wysokości 1,6 m nad posadzką. 
• Osprzęt instalacji elektrycznej w pokojach w których przebywać będą dzieci bez nadzoru 

powinien być zabezpieczony przed dostępem pacjentów i instalowany na wysokości 1,8 m nad 
posadzką . 

• Rezerwowymi źródłami zaopatrzenia zakładu opieki zdrowotnej zamkniętej powinny być dla 
zaopatrywania w wodę własne ujęcia ze studni głębinowej , przepływowe zbiorniki retencyjne 
o co najmniej 1-dobowym zapasie wody. Dla zaopatrzenia w ciepło powinien być stosowane 
jeden z następujących sposobów, własna kotłownia technologiczno-awaryjna. Dla zasilania w 
energię elektryczną agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu.  

 
7.Dane techniczne : 
 
7.1 Ściany. 



 
� Zamurowania wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm 

na zaprawie cementowej Rz 3.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako 
plastifikatora . 

� ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie 
cementowej Rz 3.0 MPa z dodatkiem mleka wapiennego jako plastifikatora . 

 
7.2 Nadproża i podciągi: 
 

� Do rozpiętości ls=2,41 m prefabrykowane typu L19 w przeliczeniu jedna beleczka 
na 12,0 cm ściany   

� Podciąg w ścianie konstrukcyjnej  2 teowniki IPE 300 
 

7.3 Strop : 
 

� stropy istniejące z płyt kanałowych 
 

7.4 Stropodach : 
 

� Istniejący stropodach wykonany jest z płyt korytkowych ułożonych na ściankach 
ażurowych, pokryty papą asfaltową  

 
7.5 Pokrycie dachu : 

 
� pokrycie istniejące – papa asfalt. 

 
7.6 Obróbki blacharskie: 
 

� istniejące 
 
7.7 Rynny  i rury spustowe : 
 

� istniejące rynny i rury spustowe  
 

7.8 Schody wewnętrzne 
 

� istniejące – wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu 
 
7.9 Parapety, opierzenia 
 

� Parapety wewnętrzne z PCV  
� Parapety zewnętrzne betonowe opierzone blachą . 

 
7.10 Stolarka 
 

� drzwi w konstrukcji aluminiowej, do sanitariatów z kratką nawiewną, w kolorze 
białym 

� Drzwi do wc z korytarza oraz drzwi wejściowe na oddział wyposażyć w 
samozamykacze 

� Stolarka okienna PCV - istniejąca  



 
 
7.11 Wykończenie posadzek. 
 

• Gładź cementowa na stropie zatarta na gładko 
• wylewka samopoziomującą ATLAS SAM 

• Płytki ceramiczne: o wymiarach 33 x 33 cm,  płytki muszą spełniać następujące 
wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%; wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość 
powierzchni (w skali Mohsa) ≥5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz 
kwasów i zasad , ścieralność PEI4 

• Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa , przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę 
od -200C do +600C.  

• Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki.  

• Systemowe listwy dylatacyjne z profili aluminiowymi wypełnionych gumą, 
• Listwy wykańczające z tworzywa sztucznego, 
• Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
• Wylewka samopoziomująca   
• Gładź cementowa  
• Styropian gr. 4 cm 
• Posadzka z wykładziny PCV zgrzewanej akrylowanej, odpornej na działanie środków 

dezynfekcyjnych, antystatyczna i przewodząca  o klasie twardości K5, odporności na 
ścieranie grupa P , odporności ogniowej B1 , światłoodporności >7, w pomieszczeniach 
gdzie będzie użytkowany sprzęt diagnostyczny i komputerowy projektuje się wykładzinę 
antyelektrostatyczną dopuszczona do stosowania w szpitalnictwie. 

• Na ciągach komunikacyjnych wykładzina PCV zgrzewanej akrylowanej, odpornej na 
działanie środków dezynfekcyjnych o klasie twardości K5 , odporności na ścieranie grupa 
P, odporności ogniowej B1 , światłoodporności >7 . 

• Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm tworząc cokół  z analogicznego 
materiału jak posadzka. 

 
7.12 Wykończenie ścian i sufitu: 
 

• pomieszczenia na wysokości całej kondygnacji pomalowąć farbą akrylową zmywalną 
stosowaną w szpitalnictwie. Sufit pomalować farbą emulsyjną. 

• W pomieszczeniu nr 10 – ściany do wys. 2,05 m obłożyć płytkami ceramicznymi 
• przy umywalkach płytki ceramiczne do wys. 1,60 m na szerokości 60 cm od 

urządzenia. 
• Fragmenty sufitu w celu zabudowy instalacji zamontować sufit podwieszany z profili 

CD 75 obłożonych płytami STG gr. 12 mm wodochronnymi 
• W pomieszczeniu nr 2,9 i 10 sufit podwieszany typu OWA – biały, gładki, 

przeznaczony do pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. 
• pozostałe pomieszczenia zarówno ściany i sufity – farba akrylowa zmywalna 

stosowana w szpitalnictwie 
 

 
7.13 Izolacje przeciwwilgociowe: 

 



� pozioma posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, kuchence i pom. na sprzęt 
porządkowy -  z trzech warstw folii izolacyjnej z wywinięciem na ściany. 

 
7.14 Konstrukcja montażu klimatyzacji na dachu 
 

� wg rysunków konstrukcyjnych 
 
 
7.15 Instalacje wewnętrzne: 
 

� woda – projektowana przebudowa instalacji 
� ścieki socjalne – projektowana przebudowa instalacji 
� instalacja elektryczne – projektowana przebudowa instalacji 
� ogrzewanie : przebudowa instalacji, istniejąca kotłownia szpitalna 
� wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna – projektowana instalacja 
� instalacja przywoławcza – projektowana instalacja 
 

7.16 Infrastruktura:  
 

� woda – istniejące przyłącze 
� ścieki socjalne – istniejące przyłącze 
� elektryczna – istniejące przyłącze  
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