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Szpitale Post-COVID 
projektowanie – modernizacja − budowa

nowoczesnych obiektów medycznych. Obecna sy-
tuacja wymaga wzmocnienia zasad bezpieczeń-
stwa sanitarnego, ale warto, by udało się zachować 
jak najwięcej z idei kreowania przestrzeni terapeu-
tycznych. Bez problemu można zapewnić chorym 
i personelowi dostęp do zieleni, można zapewniać 
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza, 
co również poprawia warunki sanitarne. Prywatność 
pacjentów i kontrola przestrzeni poprzez jasne zasady 
identyfikacji wizualnej wnętrz szpitalnych również 
polepszają wyniki terapii. Największym wyzwaniem 
jest zapewnienie wsparcia społecznego i kontaktów 
z rodziną − wymaga to przemyślenia i zorganizowania 
wizyt w sposób bezpieczny dla pacjentów i ich bli-
skich, co jest szczególnie istotne w obiektach, takich 
jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. Zachodzi potrzeba 

Projektowanie szpitali to między innymi pro-
jektowanie bezpieczeństwa pacjentów i per-
sonelu. Pandemia COVID-19 spowodowała 

zamknięcie szpitali dla odwiedzających i zamianę 
części szpitali ogólnych w tzw. szpitale jednoimienne. 
Setki tysięcy ludzi z dnia na dzień zostało odciętych 
od swoich bliskich, a duża część społeczeństwa nie 
miała dostępu do leczenia szpitalnego. Odwołano 
zabiegi planowe, zamknięto przychodnie i diagnosty-
kę − leczone były tylko przypadki nagłe. Na SOR-ach 
nie było procedur związanych z pandemią, więc przed 
szpitalami zaczęły pojawiać się namioty dla chorych 
z podejrzeniem COVID-19. Powrót do zamkniętych 
szpitali to antyteza zasad healing environment – zasad, 
które po polsku nazwałem tworzeniem przestrzeni 
terapeutycznej i które są podstawą kształtowania 
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Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów związanych ze zmianą przestrzeni 
szpitalnych w związku z epidemią COVID-19. W artykule zostanie zaprezentowany także szpital 
modułowy zaprojektowany w celu leczenia ciężkich przypadków COVID-19 jako alternatywa dla 
zmiany szpitali ogólnych w szpitale jednoimienne.
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stworzenia nowych stref umożliwiających osobom 
hospitalizowanym kontakt z bliskimi, a nie wprowa-
dzania osób z zewnątrz na oddziały, gdzie przebywają 
inni chorzy czy osoby z obniżoną odpornością.

Włoski architekt Carlo Ratti, projektujący szpitale 
tymczasowe, napisał: „Hospitals and universities are 
„dinosaurs” that need to be redesigned in the wake 
of coronavirus” („Szpitale i uniwersytety są »dinozaura-
mi«, które powinny być przeprojektowane w czasach 
przebudzenia koronawirusa”) (1).

James Albert − amerykański architekt projektujący 
szpitale − sformułował 10 najważniejszych wg niego 
aspektów projektowych wymagających zmiany w ist-
niejących szpitalach (2). Studiując najnowsze publika-
cje, zauważam, że w dużej mierze pokrywają się one 
z naszymi doświadczeniami, lecz my proponujemy 
nasze autorskie podejście do tego tematu, bazujące 
na analizach ruchu i wprowadzonej przez nas kate-
goryzacji użytkowników. W artykule zostaną przed-
stawione pomysły i kierunki zmian poprawiających 
bezpieczeństwo sanitarne w szpitalach z uwzględnie-
niem aspektów tworzenia przestrzeni terapeutycznej 
i optymalizacji pracy personelu z pełną świadomością 
faktu, że ryzyk zakażeń w szpitalu nie da się całkowicie 
wyeliminować − warto jednak, by je maksymalnie mi-
nimalizować. Dobrze wykonane i przemyślane projek-
ty architektoniczne pomogą zarządowi szpitala i per-
sonelowi zadbać o bezpieczeństwo swoje i pacjentów.

Metody poprawy bezpieczeństwa 
w szpitalach post-COVID
Można wyodrębnić dwie podstawowe metody popra-
wy bezpieczeństwa w szpitalach. Pierwsza to metody 
chemiczno-techniczne, a druga to metody projekto-
we, którym w tym artykule chcę poświęcić więcej 
miejsca. Metody chemiczno-techniczne to stosowanie 
dezynfekcji za pomocą substancji chemicznych, jak 
również stosowanie: ozonowania, lamp UVC, lakie-
rów z wydzielającym się tlenem singletowym i po-
włok antybakteryjnych na ściany, sufity, meble, osprzęt 
elektryczny itd. Pomocne, a wręcz ostatnio niezbędne, 
są kamery rejestrujące temperaturę osób wchodzą-
cych do szpitala oraz wydzielenia za pomocą lekkich 
ścianek lub folii. Szpitale powinny być doposażone 
w większą ilość podajników płynu dezynfekującego 
ręce i ręczników jednorazowych zamiast nadmuchu 
gorącego powietrza. Nakładki na krany i klamki, po-
zwalające używać tych sprzętów bezdotykowo i wiele 
innych rozwiązań pomagających zachować higienę, 
to działania niezbędne w obecnych czasach.

Z punktu widzenia architekta, większym wyzwa-
niem są jednak projektowe metody przeciwdziała-
nia zakażeniom − czyli takie projektowanie szpitala, 
by wspomagać procesy techniczne i jednocześnie 
ograniczać zbędne lub wręcz niewskazane kontakty 
wewnątrz szpitala.

Pierwszym krokiem w tym działaniu jest określenie 
siatki komunikacji wewnątrzszpitalnej i kategoryzacja 
użytkowników szpitala.

Kategorie użytkowników szpitala 
i ich wzajemne interakcje 
w kontekście 
przeciwdziałania zakażeniom
Schemat komunikacji szpitalnej to kluczowy element 
analizy działania szpitala. Pierwszym elementem tego 
schematu jest określenie kategorii użytkowników szpi-
tala. Podzieliliśmy je na grupy:
a) pacjenci:

• planowi przyjmowani do szpitala,
• planowi ambulatoryjni,
• nieplanowi ambulatoryjni,
• nieplanowi − stany nagłe,
• nieplanowi przyjmowani do szpitala.

b) odwiedzający:
• odwiedzający pacjentów chodzących,
• odwiedzający pacjentów leżących,
• goście administracji,
• studenci,
• przedstawiciele firm zewnętrznych i kontrahen-

tów,
• pozostali odwiedzający niecykliczni.

c) personel:
• personel bezpośrednio kontaktujący się z pacjen-

tami:
– lekarze,
– pielęgniarki,
– fizjoterapeuci, rehabilitanci,
– ratownicy medyczni,
– pracownicy triage,
– opiekunowie medyczni,
– salowe,

• personel bez kontaktu bezpośredniego z pacjen-
tami działający w czasie pracy dziennej szpitala:
– administracja,
– personel techniczny,
– technicy medyczni (diagnostyka),
– pracownicy laboratorium,
– pracownicy sterylizacji,
– pracownicy patomorfologii,
– pracownicy apteki,
– pracownicy rejestracji,
– ochrona,
– personel kuchni,
– pracownicy dostaw (koniecznych w czasie pra-

cy dziennej),
• personel bez kontaktu z pacjentami działający 

po godzinach pracy dziennej szpitala:
– pracownicy dostaw (pozostałe dostawy),
– personel sprzątający i dezynfekujący,
– utrzymanie techniczne budynku,
– wywozy.

Powyższe zestawienie powinno być oczywiście wy-
nikiem analizy konkretnej placówki − jego celem jest 
jednak określenie grup ludzi przebywających w szpita-
lu i ich ewentualne rozdzielenie fizyczne lub czasowe 
w celu minimalizacji ryzyka zakażenia. Kluczowym 
przykładem może być tu charakter pracy rejestracji − 
do tej pory było to stanowisko pierwszego kontaktu 
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z pacjentem − gdzie pracownika od pacjenta oddzie-
lało jedynie biurko. Obecnie należy oddzielić pracow-
ników przegrodami stałymi, przeziernymi od podłogi 
do sufitu z zapewnieniem kontaktu głosowego przez 
mikrofony. Tego rodzaju wyzwań projektowo-proce-
duralnych jest w szpitalu znacznie więcej i w ramach 
naszych działań audytu bezpieczeństwa staramy się 
na nowo przemyśleć i zaprojektować funkcjonowanie 
wszystkich działów szpitala. W kolejnej części przed-
stawione zostaną wnioski dotyczące 3 wybranych 
działów − kluczowych dla funkcjonowania szpitala.

Nowe zasady organizacji pracy 
wybranych działów szpitalnych
a) SOR – izba przyjęć – przychodnia
To miejsce pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem 
− miejsce szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak 
informacji o stanie osób przychodzących do szpitala. 
Standardem stają się kamery termowizyjne − pokazu-
jące temperaturę wchodzących osób. Dla osób z wy-
krytym stanem gorączkowym należy zaprojektować 
pomieszczenia, gdzie w izolacji będą przetestowani 
i będą oczekiwać na wynik ww. testów. Celowym wy-
daje się również projektowanie izolatek z wejściem 
bezpośrednim z zewnątrz, gdzie będą kierowani pa-
cjenci z podejrzeniem zakażenia.

Strefa triage to newralgiczny obszar SOR − jej pra-
cownicy powinni mieć stroje ochronne i możliwość 
kierowania pacjentów do stref wydzielanych z zależno-
ści od stanu pacjenta. Strefy oczekiwania powinny być 
rozdzielane względem siebie tak, by pacjenci ortope-
dyczni nie mieszali się z pacjentami zakaźnymi. Nie jest 

oczywiście możliwe wykluczenie nosicielstwa pacjen-
tów ortopedii, ale celem naszych działań powinno być 
ograniczanie ryzyk tam, gdzie jest to w szpitalu możliwe.

Takim działaniem jest wydzielenie pracowników 
rejestracji od pacjentów, o czym wcześniej pisałem, 
ale również wydzielenie zespołu poradni ambulato-
ryjnych ze struktur szpitala.

Najczęściej jest to projektowo możliwe nawet 
w istniejących szpitalach. Taki ruch wyeliminuje do-
stęp do wnętrz szpitalnych dla osób przychodzących 
do poradni. Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu 
szpitalach poradnie są rozsiane po piętrach i przestrze-
niach szpitala, a pacjenci błądzą korytarzami w poszu-
kiwaniu właściwego gabinetu. Jest to wg mnie zmiana 
nie tylko konieczna z punktu widzenia sanitarnego 
bezpieczeństwa, ale bardzo poprawiająca efektyw-
ność pracy szpitala.

b) Blok Operacyjny
Wszystkie zaprojektowane przez nas bloki operacyjne 
mają korytarz logistyczny (zwany niekiedy niesłusznie 
brudnym) i pomieszczenie przygotowania pacjenta 
lokowane indywidualnie przed wejściem na salę ope-
racyjną. To pomieszczenie razem z pomieszczeniem 
przygotowania (mycia) personelu stanowią swego 
rodzaju śluzy przed wejściem na każdą z sal opera-
cyjnych.

Prawo dopuszcza tworzenie stref przygotowania 
pacjenta dla kilku stanowisk i rezygnację z korytarza 
logistycznego − wiąże się to jednak z wieloma ogra-
niczeniami wydajności bloku oraz ryzykami zakażeń 
pacjentów i personelu w strefach przygotowania. 

Projekt rozdziału ruchu. Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
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Korytarz logistyczny zlokalizowany po przeciwle-
głej do wejścia na salę pacjentów i personelu stronie, 
pozwala na wejście do sal ekip czyszczących i dezyn-
fekujących, na ich pracę i wyjście bez jakiegokolwiek 
kontaktu z pacjentami i personelem. Jest to niemoż-
liwe przy innym projekcie bloku.

Indywidualne przygotowanie pacjenta pozwala 
przetransportować pacjenta do tego pomieszczenia, 
np. w namiocie foliowym, co izoluje go od innych 
użytkowników bloku operacyjnego. Ponadto, w czasie, 
gdy sala jest czyszczona, pacjent może być już przy-
gotowywany do zabiegu i gdy personel czyszczący 
opuszcza korytarzem logistycznym sale − niemal w tej 
samej minucie można wprowadzać pacjenta i zaczy-
nać operację. Mamy tu więc jasny przykład łączenia 
kwestii bezpieczeństwa z optymalizacją pracy tego 
kluczowego dla wydajności szpitala działu.

c) Oddział Intensywnej Terapii
Bardzo podobne zalecenia jak dla Bloku Operacyjne-
go można sformułować dla Oddziałów Intensywnej 
Terapii. Zachowanie jednokierunkowej drogi sprzętu, 
dostaw i wywozów minimalizuje ryzyka skażeń i opty-
malizuje pracę. 

Należy obecnie rozważyć znaczne zwiększenie 
liczby izolatek i ewentualne grupowanie stanowisk 
z przeznaczeniem dla pacjentów o podobnych scho-
rzeniach. Wyzwaniem jest zapewnienie kontaktu z ro-
dzinami i bliskimi, co być może będzie możliwe jedynie 
poprzez środki audiowizualne.

Kolejnym „nowym” wyzwaniem jest zapewnienie 
personelowi pomieszczeń do ubierania się i, co waż-
niejsze, bezpiecznego rozbierania się ze środków 
ochrony indywidualnej. Zasady bezpiecznego dzia-
łania w tym zakresie mieliśmy okazję poznać od  
dr. n. med. Jacka Siewiery − dowódcy misji medycz-
nej w Bergamo − są to procedury do tej pory prak-
tycznie nieobecne w polskich szpitalach i wypraco-
wywane w ciągu kilku miesięcy tego roku. Zadaniem 

architektów jest więc przełożenie tej wiedzy na roz-
wiązania projektowe wspomagające ten proces.

Circulation Patern 
− struktura komunikacji szpitalnej
Proces poprawy bezpieczeństwa w szpitalu należy za-
cząć od analizy schematu komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Opisane wcześniej kategorie użytkowni-
ków powinny być uwzględnione w schematach ruchu. 
Powstaje dosyć skomplikowany rysunek, gdzie zagęsz-
czenia linii i ich przecięcia pokazują miejsca krytyczne 
zarówno dla potencjalnych zakażeń, jak i optymalizacji 
pracy szpitala. W ciągu ostatnich 20 lat wykonaliśmy po-
nad 40 projektów optymalizacji polskich szpitali i obecnie 
ta metoda projektowa okazała się niezwykle efektywna 
w kontekście zapobiegania zakażeniom związanym z za-
chowaniem bezpiecznych odległości między ludźmi. 

Po wykonaniu analizy i zdiagnozowaniu węzłów 
krytycznych należy wykonać projekt rozdziału ruchu. 
Poszczególne wykresy i ścieżki ruchu można rozdzie-
lać poprzez tworzenie nowych wejść i projektowanie 
nowych dróg komunikacji (często już istniejących 
w szpitalu, ale niewykorzystywanych) lub też poprzez 
procedury rozdziału czasowego.

Nie ma gotowej recepty na stworzenie optymal-
nej i bezpieczniej struktury komunikacji szpitalnej. 
Jej tworzenie powinno być wspólną pracą architekta 
i pracowników szpitala z zakresu medycyny, techniki, 
logistyki i zarządzania. Dopiero taki zespól daje szanse 
na zakończoną sukcesem optymalizację bezpieczeń-
stwa i wydajności szpitala. 

Podsumowanie 
− główne cechy szpitala post-COVID
Można odnieść wrażenie, że epidemia COVID-19 cofa 
rozwiązania projektowe szpitali do lat 40., 50. ubie-
głego wieku. Co więcej, część zaleceń projektowych 
z tamtych czasów staje się niezmiernie aktualna, po-
dobnie jak część zleceń Florence Nightingale z czasów 
wojny krymskiej. Zalecała ona m.in. wietrzenie po-
mieszczeń, dostęp światła słonecznego i zachowanie 
co najmniej 6 stóp (ok. 180 cm) odległości między 
pacjentami (3).

Do niedawna szpitale były niemal całkowicie otwar-
tymi budynkami. Każdy człowiek z ulicy mógł wejść 
i krążyć po niemal całym szpitalu bez jakiejkolwiek 
kontroli. Nieliczne części szpitala, takie jak: blok opera-
cyjny, OIT, bloki porodowe, laboratoria itp. miały kon-
trolę wejścia i ograniczony dostęp osób z zewnątrz. 
To się obecnie musi zmienić. Kontrola wejścia i co waż-
niejsze − kontrola ruchu osób wewnątrz szpitala wyda-
je się być kluczowym aspektem także kontroli zakażeń.

To, co powinno różnić szpitale XXI wieku od ich po-
przedników z połowy XX, to świadome projektowanie 
szpitala zgodnego z zasadami healing environment, 
niemniej bez kompromisów związanych z bezpieczeń-
stwem. Jestem głęboko przekonany, że jest to możliwe 
i poprzez współpracę architektów i pracowników szpi-
tali da się osiągnąć cel, jakim jest szpital bezpieczny 

 Projekt rozdziału ruchu
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Jednoimienny szpital modułowy 
COVID-19
Architekci całego świata zaprezentowali pomysły 
na budowę szpitali COVID-19 − w większości opartych 
na kontenerach morskich i układach namiotowych, 
co doskonale pokazuje Christele Harrouk w swoim 
artykule w „ArchDaily”: Alternative Healthcare Facili-
ties: Architects Mobilize their Creativity in Fight against 
COVID-19 (4).

Liderem budowania szpitali COVID były oczywiście 
Chiny − skonstruowano tam około 30 szpitali − głów-
ne na bazie niskich konstrukcji stalowo-betonowych. 
Większość powstała w ciągu 10-20 dni i większość zo-
stała zamknięta po około 30-45 dniach działania (5). 
W Europie raczej adaptowano hale widowiskowe 
i centra konferencyjne na potrzeby dużej ilości cho-
rych z COVID-19. My także wykonaliśmy taki projekt 
adaptacji jednego z warszawskich centrów handlo-
wych, lecz bardziej celowe wydało się przygotowanie 
szpitala modułowego, który mógłby być postawiony 
w dowolnym miejscu, a po epidemii rozłożony i zma-
gazynowany w oczekiwaniu na kolejną pandemię.

Przed przystąpieniem do projektowania szpitala de-
dykowanego pacjentom chorym na COVID-19 zostały 
sformułowane wstępne założenia:
• szpital powinien być modułowy, tak by mógł po-

wstać szybko i zostać rozłożony oraz zmagazyno-
wany po zakończeniu epidemii,

• szpital może być postawiony w dowolnym miejscu 
w kraju i za granicą,

• przeznaczony jest dla pacjentów COVID-19 w sta-
nach ciężkich,

• układ komunikacji pozwala na włączenie lub połą-
czenie z istniejącym szpitalem,

• posiada własną diagnostykę i salę zabiegową.
Po analizie światowych pomysłów i rozwiązań 

oraz w trakcie prac z lekarzami dowiedzieliśmy się, 
że najwięcej zakażeń wśród personelu odbywało 
się w trakcie rozbierania z kombinezonów i podczas 
pracy w niskich pomieszczeniach kontenerowych 
lub namiotowych, gdzie aerozole wydychane przez 

pacjentów opadały na ratowników i to w strefie 
głowy. Naszym unikalnym (także w skali światowej) 
rozwiązaniem było połączenie modułów kontene-
rowych z halami modułowymi, co pozwoliło w stre-
fach pacjentów odciągać skażenie w górę wysokich 
pomieszczeń. Za przykładem rozwiązań angielskich 
zastosowaliśmy jednokierunkowy przepływ powie-
trza zwany przez Brytyjczyków „wiatrem wewnątrz”. 
Pozwala to nadmuchiwać powietrze w strefach czy-
stych i poprzez kaskadę ciśnień odciągać w stronę 
przestrzeni górnych hal, w których przebywają za-
każeni pacjenci.

Zastosowaliśmy również ruch jednokierunkowy 
ludzi i materiałów zgodnie z zasadami opisanymi 
wcześniej w tym artykule. Bardzo precyzyjnie został 
zaprojektowany moduł ubierania się w środki ochrony 
osobistej i oddzielny moduł rozbierania się po skoń-
czonej zmianie, zapewniający jednokierunkowy ruch 
personelu bez krzyżowania się drogi skarżonej z drogą 
czystą, wraz z systemem dezynfekcji i bezpiecznego 
usuwania skażonych środków ochrony osobistej.

Zaprojektowane zostały drogi dla pacjentów zdro-
wiejących (którzy po polepszeniu stanu zdrowia prze-
noszeni mieli być do hali „ozdrowieńców”, a następnie 
oddzielną drogą wywożeni ze szpitala do ośrodków 
rekonwalescencji). Osobna droga i pomieszczenia 
zostały zaprojektowane dla pacjentów, którzy nie 
przeżyli zakażenia.

W czasie projektowania przemyślane i naryso-
wane zostały wszystkie drogi ludzi i materiałów, 
które mogliśmy przewidzieć na podstawie naszych 
doświadczeń, literatury światowej, i co najważniej-
sze − bezpośrednich doświadczeń i wiedzy lekarzy 
walczących z COVID w Bergamo. Zastosowaliśmy 
kolejną z zasad projektowania szpitali evidence-ba-
sed design − czyli projektowanie oparte na wiedzy 
i doświadczeniu. Była to wspólna praca architektów, 
inżynierów i medyków, za co naszym współpracow-
nikom serdecznie raz jeszcze dziękuję. Powstał uni-
kalny, dopracowany projekt − gotowy na epidemię. 
Oby nigdy nie musiał być użyty. q

i przyjazny człowiekowi (nie tylko przyjazny pacjento-
wi ale także pracownikom i odwiedzającym).

Na koniec chciałbym przedstawić projekt wykonany 
we współpracy z firmą Budimex i lekarzami Wojskowe-

go instytutu Medycznego w Warszawie, a szczególne 
podziękowania za modelową wręcz współpracę na linii 
lekarz −architekt złożyć doktorowi Jackowi Siewierze − 
dowódcy misji medycznej w Bergamo i Chicago.




