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załącznik nr 7 

 

Uzupełnienie do programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu przebudowy budynku nr 2 

 

Inwestor oczekuje wprowadzenia następujących zmian: 

 

1. wszystkie drzwi do pokoi pacjenta: 

  od h=110 cm – szkło bezpieczne, przezierne 

 rozsuwane na ścianę – uruchamiane za pomocą listwy łokciowej  o długości ok. 150 cm – 

zg. z przepisami wz ochrony p.poż. 

2. wszystkie miski wc w łazienkach pacjentów na obniżonej wysokości – 48 cm od podłogi 

3. we wszystkich łazienkach pacjentów :  

 pochwyt składany na ścianę pomiędzy umywalką a wc 

 kabiny prysznicowe bez brodzików – posadzkowe ze spadkiem oraz zabezpieczającym 

odwodnieniem liniowym  + ścianka ze szkła bezpiecznego i drzwi rozsuwne – bezpieczne 

szkło 

4. zmiany funkcjonalne pomieszczeń: 

 pom. 1.03 – sala ćwiczeń, wyposażona w : drabinki przyścienne, rotor, orbitek, bieżnia  - 

drzwi rozsuwne j.w. 

 pom. 1.06 – pokój biurowy – 2 os. + węzeł sanitarny (do pozostawienia) 

 w pom. 1.08 – okienko podawcze 

 pom. 2.28 – pom. porządkowe 

 po. 2.21 – magazyn czystej bielizny powiększony do ściany korytarza głównego – dostępny 

(drzwi) od korytarza wewnetrznego 

 pom. 2.19 – lada – przeszklona+ ściana powyżej + drzwi wejściowe od korytarza głównego+ 

kd 

 pom. 2.20 – wyposażyć dodatkowo w szafę na leki 

 pom. 2.02, 3.02 (+ szacht tele)  – pom. serwera, spełniające wymagania techniczne, 

technologiczne i zabezpieczenia p.poż., + kd 

 pom. 2.09 – depozyt ubrań, spełniajace wymagania techniczne,   

 pom. 3.25 – pokój biurowy – 2 os. 

 pom.: 3.24, 3.22. – połączyć – przy zachowaniu i zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji 

więźby dachowej – pom. narad, wyposażone m.in. w rzutnik multimedialny 

 pom. 3.04 , 3.05 – połączyć – tworząc – pokój lekarzy  

 pom. 3.06 – sekretariat 

 pom. 3.07 – pokój ordynatora  
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5. we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu użytkowym zastosować okna ze szkłem – antisol 

oraz wyposażyć wszystkie pomieszczenia w klimatyzację.  

6. we wszystkich pomieszczeniach od strony południowej i wschodniej zastosować okna ze 

szkłem – anticol 

7. w pomieszczeniu dozorcy stworzenie (przeniesienie) szafy do połączeń pomiędzy budynkami 

(światłowody i instalacje telefoniczne i istniejące połączenia teletechniczne)  

8. zapewnienie w pomieszczeniach pacjenta instalacji telewizji 

9. zapewnienie w całym budynku bezprzewodowego internetu 

10. w pomieszczeniach na półpiętrach stworzenie warunków serwerowych i scentralizowania 

połączeń kablowych z budynku (szacht teletechniczny, szafy serwerowe) 

 

 


