Mobilny oddział
intensywnej terapii

Rozwiązanie dla opieki zdrowotnej

Zagrożenie Covid-19
Skutki pandemii koronawirusa (Covid-19) z dnia na dzień są
coraz bardziej zauważalne i wpływają obecnie na niemal
wszystkie obszary naszego życia. W tym jakże trudnym
dla wszystkich czasie, ważne jest aby zapewnić każdemu
potencjalnemu pacjontowi możliwość przeprowadzenia
istotnych i najważniejszych badań dla jego życia i zdrowia
a także należytą opiekę medyczną. Z pomocą przychodzą
prefabrykowane, zamknięte „pod klucz” stacje intensywnej
terapii Climatic. Od kilkunastu lat realizując projekty dla
służby zdrowia w postaci budynków szpitalnych m.in.
łóżkowe oddziały I. terapii, labolatoria, itp. wiemy, że w
systemie „pod klucz” w solidnym modułowym wykonaniu
jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet do 70% czasu.

MOBIOIT - mobilny oddział
Dzięki modułowej realizacji przeprowadzka do nowego obiektu nastąpić może już po kilku dniach od dostawy. Dla służb
technicznych pozostaje tylko wskazanie miejsc poboru mediów i zasiedlenie obiektu. Budowa modułowa praktycznie nie
wpływa na działanie szpitala i maksymalnie chroni personel oraz pacjentów przed zagrożeniami typowymi dla tradycyjnej
budowy (długotrwałym hałasem i zanieczyszczeniami spowodowanymi pracą, ruchem dużej ilości ludzi, dostawami materiałów
budowlanych itp). Podstawową jednostką MOBIOIT jest zespół pomieszczeń przeznaczony do opieki nad ośmioma osobami w
trzech modułach konstrukcyjnych. Na bazie tej jednostki można dowolnie powielać i konfigurować większe zespoły intensywnej
terapii.
Parametry charakterystyczne autonomicznej
jednostki intensywnej terapii
Powierzchnia całkowita

243 m2

Wymiary modułu

18m x 4,5m x 4,2m

Ilość modułów

3 kpl.

Wysokość sal intensywnej terapii

3m

Ilość łóżek

8 kpl.

Zapotrzebowanie na moc elektryczną

30 mkw

Technologia medyczna
MOBIOIT został zaprojektowany jako pododdział w
podmiocie przewidzianym do hospitalizacji szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych chorób. Pododdział
funkcjonuje jako obiekt odseparowany od reszty szpitala
poprzez śluzę/pomieszczenie, w którym jest możliwe
zorganizowanie
dekontaminacji.
Funkcjonowanie
pododdziału izolacyjnego ze stanowiskami do izolacji
pacjentów chorych na choroby szczególnie niebezpieczne
i wysoce zakaźne (w tym wymagające pełnej izolacji
oddechowej) stanowi kompleksowy system powiązanych ze
sobą zabezpieczeń, których celem jest ochrona personelu
medycznego przed zakażeniami wtórnymi, a w efekcie
przed przeniesieniem zakażenia do populacji ogólnej.
Użytkownik
powinien
wyposażyć
śluzę
przynajmniej w pojemniki transportowe, odporne na środki dezynfekcyjne, w których mogą być transportowane odpady wynoszone z sali chorego do śluzy
(zapakowane uprzednio w podwójne worki). Kolejnym elementem jest system zapewnienia komunikacji wizualnej
oraz głosowej z pacjentem, który ograniczy konieczność
wchodzenia do sali i bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Najważniejsze funkcje śluzy

01.

Utrzymanie różnicy ciśnień

02.

Przeprowadzenie dekontaminacji

Sala pacjenta została podzielona na cztery w pełni wyposażone stanowiska intensywnej terapii. Dla każdego łóżka
przewidziano kolumnę dwuramienną zapewniającą zasilanie w gazy medyczne (tlen, próżnię i sprężone powietrze) oraz
aparaturę monitorującą oraz podtrzymującą funkcje życiowe. Do każdego stanowiska w każdej chwili można podłączyć sprzęt diagnostyczny (aparat USG, mobilny aparat RTG)
oraz inną niezbędna aparaturę (respirator, defibrylator).
Sala
intensywnej
terapii
będzie
klimatyzowana z zachowaniem podciśnienia w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. Na nawiewie i wywiewie z pomieszczenia zaprojektowano filtry HEPA.

istotne w przypadku patogenów przenoszących się
drogą powietrzną (utrzymywana kaskada ciśnień 10Pa
pomiędzy salą pacjenta a śluzą ora 5Pa pomiędzy śluzą
a komunikacją)

PPE (środki ochrony osobistej), w które ubrany
jest wychodzący z sali chorych personel medyczny
(rozmiar śluzy powinien pozwalać na obecność w
niej przynajmniej 2 osób.) W związku z koniecznością
przeprowadzenia dekontaminacji PPE śluza jest
wyposażona w kran z bieżącą wodą i odpływ w
podłodze.

03.

Zabezpieczenie zużytych środków
ochrony

śluza umożliwia spakowanie w niej PPE do podwójnego
worka i zewnętrznego pojemnika na odpady typu
biohazard oraz bezpieczne przekazanie zużytych
materiałów do utylizacji. Śluza jest wyposażona w
odrębną wentylację zapewniającą utrzymanie różnicy
ciśnień.

Z sali pacjenta dostępna jest łazienka, wyposażona dodatkowo
w macerator do utylizacji jednoazowych kaczek i basenów.
Zaprojektowano pomieszczenie nadzoru pielęgniarskiego
z zapleczem przygotowawczym. W pomieszczeniu panuje
nadciśnienie w stosunku do sali pacjenta. Na stanowisku
pielęgniarskim znajdują się komputery, monitor podglądu
funkcji życiowych pacjenta oraz monitor obrazu z kamer.
Na zapleczu znajduje się aparatura niezbędna do przeprowadzenia podstawowych badań analitycznych, lodówka na
leki oraz cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych.
służby sanitarne szpitala powinny zostać poinformowane o przenoszeniu szczątków i o miejscu ich dostarczenia.

Na zapleczu znajdują się liczne szafki, w których przechowywane są środki ochrony osobistej, w które zabezpiecza się personel przy każdym kontakcie z chorym.
Dla personelu zapewniono pokój socjalny, w którym lekarze i pielęgniarki spożywają posiłki i odpoczywają.
Personel na oddział wchodzi przez śluzę umywalkowo – fartuchową,a wszelkie materiały i sprzęt dostarczane są przez śluzę materiałową, która pełni jednocześnie funkcję magazynu.
Pracownicy kuchni szpitalnej dostarczają posiłki cateringowe do śluzy pacjenta zgodnie z procedurą. Posiłki serwowane są w pojemnikach jednorazowego użytku.
Zakażona bielizna pacjenta przyjmowanego na oddział zbierana jest w worki, odpowiednio oznakowana i umieszczana w brudowniku. W zależności od
stopnia zanieczyszczenia powinna być oddana do wyjałowienia lub zupełnie wyeliminowana z użycia/spalona.
Każdorazowo służby sanitarne szpitala powinny zostać poinformowane o przenoszeniu szczątków i o miejscu ich dostarczenia. Odpady należy posegregować i oznaczyć wg kodów.

Odpady transportowane są poprzez śluzę pacjenta do miejsca docelowego składowania. Transport
odpadów z miejsca powstawania do miejsca przechowywania lub odbioru odbywa się w pojemnikach przeznaczonych specjalnie do tego celu w sposób, który gwarantuje jak największe bezpieczeństwo personelu i pacjentów.
Przewożenie zmarłego pacjenta odbywać się będzie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zgodnie z procedurą opracowaną dla szpitala.
Czas przetrzymywania zwłok powinien być ograniczony do
minimum. Ciało należy umieścić w podwójnym wodoszczelnym worku odpornym na rozerwanie (grubości co najmniej
150 μm, odpowiednio opisanym (z oznaczeniem zawartości
materiału wysoce zakaźnego). Należy to zrobić w miejscu
zgonu. Nie należy usuwać dostępów naczyniowych, cewników, rurki tracheotomijnej itp. Powierzchnie zewnętrzne
worków powinny być poddane dezynfekcji. Ciało należy jak
najszybciej przetransportować do kostnicy. Każdorazowo
służby sanitarne szpitala powinny zostać poinformowane o przenoszeniu szczątków i o miejscu ich dostarczenia.

Sterylność i bezpieczeństwo dla
personelu medycznego

Fundament budynku
Posadowienie na prefabrykowanych fundamentach punktowych zagłębionych w gruncie; sposób, głębokość posadowienia, rodzaj i układ fundamentów, zgodnie badaniami
geologicznymi.

Konstrukcja budynku modułowego (odporność
pożarowa konstrukcji R120)
Przewidziano zastosowanie technologii modułowej opartej
o moduły w konstrukcji stalowej, wymiary każdego z segmentów 18m x 4,5m x 4,2m. MOBIOIT to obiekt wysokiego
stopnia prefabrykacji, instalacje i elementy wykończeniowe zostały zamontowane w zakładzie prefabrykacyjnym.
Główną konstrukcję nośną stanowi przestrzenny system ram stalowych, który składa się z ram podłogi i dachu z podporami narożnymi i pośrednimi.
konstrukcja podłogi: rama złożona z belek głównych
obwodowych
oraz
belek
poprzecznych,
konstrukcja
dachu:
rama
obwodowa
i
poprzeczne
stalowe
belki/
dźwigary;

Podpory
narożne
i
pośrednie
są
zintegrowane ze ścianami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Konstrukcja oraz ewentualnie podkonstrukcja uzupełniona
zostaje wełną mineralną zgodnie z wymogami, a następnie jest okładzinowana od zewnątrz i wewnątrz.

Stropodach
Konstrukcją stropodachu jest układ belek stalowych z
przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną wełną mineralną. Od spodu konstrukcja stalowa zabezpieczona jest
układem płyt gipsowo-włóknowych typu Fermacell lub
cementowo wiórowych BZSPlus/BZSPlus+ i płyt gipsowo-kartonowych GK typu DF. Pomiędzy belkami stalowymi
znajduje się wełna mineralna. Od góry belki przykryte są
płytą cementowo-włóknową typu BZS i izolacją cieplną.
Pokrycie dachu – membrana dachowa PROTAN SE 15 mm
lub równoważna

Ochrona przeciwsłoneczna
Okna posiadają ochronę przeciwsłoneczną w postaci zewnętrznych żaluzji składających się z aluminiowych lameli
o szerokości 60 mm malowanych proszkowo o zaokrąglonych krawędziach, ukryte w elewacji, prowadnica z
osłoną i stoperem do odstępu, napęd elektryczny sterowany pojedynczo i centralnie z czujnikiem słońca i wiatru.

Sufity
Sufity podwieszone w pomieszczeniach wymagających podwyższonej aseptyki jest wykonany w sposób
zapewniający szczelność powierzchni, zmywalny, sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60 x 60, dźwiękochłonny; o szczelnej powierzchni, przeznaczony do środowisk o najwyższych wymaganiach higienicznych, gdzie
potrzebna jest możliwość regularnego mycia i dezynfekcji

Elewacja/okna
Elewacja z blachy stalowej z ocynkowaną podkonstrukcją
ułożoną w widocznym systemie poziomym. Podkonstrukcja uzupełniona wełną mineralną. Wykonanie włącznie ze
wszystkimi narożnikami, wykończeniami okien i drzwi, dachu i cokołami. Zakończenie dachu attyką, grubość materiału zgodnie z wymaganiami statycznymi, izolacja: wełna
mineralna, czarna , fasadowa o grubości zgodnie z wymaganiami na rok 2021, powierzchnia zewnętrzna: w kolorystyce
zgodnie ze standardową paletą kolorystyczną producenta.
Okna wykonane na profilach PCV, 5 komorowe 3 szybowe
max współczynnik dla okna U<0,7 W/m2K.

Ochrona ścian i kątów
Ochrona ścian i poręcze w korytarzu po jednej stronie / pomieszczenia pacjentów - za łózkami panele
ochronne na ścianie, akrylowe płyty w jednolitym kolorze o grubości 2 mm, z lekkiej struktury powierzchnią.
Ochrona ścian na wysokości 1300 mm, kąty zabezpieczone stalowymi narożnikami 60 x 60 x 1800 mm, 90 stopni,
na wszystkie wolnych narożnikach w korytarzu i salach
pacjentów.

Prace malarskie i tapeciarskie
Powierzchnie ścian w pokojach łóżkowych, funkcjonalnych
i korytarza z tapetą z włókna szklanego, średnia struktura, z farbą odporną na szorowanie i środki dezynfekcyjne.
Ściany
i
sufity
w
pomieszczeniach
technicznych: płyty gipsowe szpachlowane i pomalowane farbą dyspersyjna odporną na szczotkowanie.

Instalacje sanitarne
Wszystkie
zainstalowane
w
MOBIOIT
rurociągi posiadają izolacje zgodnie z przepisami.
Podwieszane WC z porcelany sanitarnej, włącznie z całym
wyposażeniem WC, w kolorze białym, deska ze stalowymi
zawiasami, uchwyt na papier, uchwyt na papier dodatkowy,
szczotka do toalety. Umywalka z porcelany sanitarnej, bez
przelewowa dla armatury ściennej z syfonem, bateria stołowa
jednouchwytowa chromowana, lustro ścienne o wymiarach

1x0,6 m, pochwyty z nylonu z rdzeniem stalowym przy WC, ścienne pochwyty umywalkowe.
Prysznic wyrównany z podłogą, spadki wyprowadzone w warstwach podłogowych, antypoślizgowy, bateria ścienna chromowana, z blokadą zabezpieczającą przez poparzenie, zestaw prysznicowy, siedzisko.
Grzejniki higieniczne włącznie z konsolami, zaworami termostatycznymi, na śrubach, zawory wentylacyjne, itp.
Odpowiadające wymaganym aktualnym standardom.

Gazy medyczne
Zaopatrzenie w gazy medyczne zgodnie z DIN EN I10 7396
– z tlenem, próżnią i sprężonym powietrzem, instalację należy podłączyć do istniejącej sieci szpitala. Kolumnowy system zasilający dla 1 stanowiska intensywnej terapii – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.
Dwa przegubowe ramiona na wspólnym zawiesiu sufitowym typu „tandem”. Dwuramienny system złożony z przegubowych ramion z podwieszonymi obrotowymi pionowymi
kolumnami z konsolami zawierającymi gniazda gazowe i
elektryczne, panele oświetleniowe oraz półki i inny osprzęt.

Instalacje oświetlenia podstawowego i nocnego
W budynku oświetlenie podstawowe i nocne wykonane jest
w oparciu o oprawy ze źródłami światła LED, których ilość
i wielkość została obliczona na podstawie obowiązujących
norm i przepisów.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzęt oraz
oprawy hermetyczne.
Pomieszczenia zachowują następujące parametry natężenia oświetlenia:
pomieszczenia socjalne

200lx

pomieszczenia techniczne

200lx

magazyny

200lx

ciągi komunikacyjne

100lx

punkty pielęgniarskie

300lx

sala wybudzeń

500lx

łazienki, WC, śluzy

200lx

intensywna terapia

300lx

Wentylacja
Klimatyzacja wykonana w salach Intensywnej Terapii
oraz w pokojach personelu. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wyciągową. W sanitariatach i brudownikach,
wentylacja
mechaniczna wyciągowa stale działająca.

Zasilanie energią elektryczną
Zasilanie MOBIOIT odbywać się będzie ze złącza kablowo licznikowego wyposażonego w układ SZR który umożliwi zasilenie budynku z dwóch niezależnych linii. Złącze
kablowe umożliwi zasilenie budynku z sieci energetycznej
jak i z dedykowanego agregatu prądotwórczego bądź z
dwóch agragatów prądotwórczych. Złącze kablowo licznikowe wyposażone jest w układ SZR samoczynnego załączania rezerwy, który przełącza w sytuacjach awaryjnych. Ze złącza kablowo licznikowego wyprowadzone są
linie zasilające do każdego modułu do rozdzielnicy RGx.
Dedykowany agregat prądotwórczy dla budynku modułowego posiada funkcję autostartu w czasie nie przekraczającym 15 sekund od momentu zaniku napięcia podstawowego.
Rozdzielnica każdej sali łóżkowej RGx jest umieszczona w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu technicznym jest również zlokalizowana rozdzielnica

Ochrona od porażeń elektrycznych
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostępne części przewodzące połączono
do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodów
ochronnych. Jako uzupełniający środek ochrony przed
dotykiem bezpośrednim zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach
grupy II

Instalacja okablowania strukuralnego
Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie
opiera się na ekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat. 6. Zarówno liczba stanowisk roboczych oraz ich
lokalizacja jest pokazana na rysunkach. Wymagania odnośnie
wydajności kanału transmisyjnego spełniają minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniają kryteria kategorii 6.
PPD zostanie skonstruowany jako szafa dystrybucyjna 19” o wysokości 6U zlokalizowana w każdym module.
System okablowania pionowego zostanie zrealizowany za pomocą kabli światłowodowych jedno modowych.
Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci będą
pochodzić od jednego producenta co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na cały system.
Zastosowane rozwiązania techniczne są objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na
okres 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd
abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) są opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy).

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa
pacjentów i personelu dla wybranych pomieszczeń zwanych pomieszczeniami medycznymi grupy 2 zastosowane
są medyczne transformatory separacyjne tworzące układ
sieci IT, wraz z urządzeniami kontrolnymi o dużym stopniu
pewności i niezawodności. Urządzenia te są zgodne wymaganiami norm PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8:2007,
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 część 710).
W związku z powyższym, pomieszczenia medyczne grupy
2 są zasilane napięciem separowanym, zasilonym dwoma
liniami z SZR.
Podstawowa linia zasilania zasilana jest z zasilacza gwarantowanego UPS, wyposażonego w bypass zewnętrzny
ręczny serwisowy, z dopuszczalnym czasem przerwy do
0,5s. Każdy blok funkcjonalny pomieszczeń sali łóżkowej
zasilany jest z odrębnego jednofazowego transformatora
medycznego 230/230V o mocy dobranej do odbiorników
przyłączonych po stronie wtórnej, w połączeniu z układem
kontrolno-przełączającym, z układem indywidualnej lokalizacji obwodu doziemionego i z kasetami sygnalizacyjnymi.

Instalacja przyzywowa
Budynek Modułowy jest objęty instalacją systemu przyzywowego dla pacjentów i personelu szpitalnego.
System gwarantuje cyfrową wymianę informacji pomiędzy
pacjentami a personelem. System przyzywowy zamontowany jest przy każdym łóżku i w łazienkach dla pacjentów.
System przyzywowy i komunikacji szpitalnej jest oparty na
urządzeniach bazujących na technologii IP. System przyzywowy jest w całości zasilany napięciem bezpiecznym
30VDC i jest odseparowany galwanicznie od innych instalacji. Przełączniki sieciowe dedykowane dla systemu przyzywowego posiadają gniazda do uplink’u odseparowane
galwanicznie od reszty instalacji. Okablowanie systemu
przyzywowego jest oparte o przewody typu skrętka. System
przyzywowy zapewnia dwustronną komunikację pomiędzy
pacjentami, a pielęgniarkami. Przycisk gruszkowy jest podłączony do modułu gniazdkowego. Moduł gniazdkowy posiada gniazdo służące do podłączenia przycisku pacjenta.
W sali łóżkowej znajdują się przyciski gruszkowe z których
przywołania cały czas są widoczne na terminalu oddziałowym znajdującym się w pomieszczeniu punktu pielęgniarskiego. Gniazdo służące do podłączenia przycisków gruszkowych posiada mechanizm służący do automatycznego
wypinania się wtyczki w przypadku silnego szarpnięcia za
przewód przycisku w dowolnym kierunku. Każde przywołanie czy zaznaczenie obecności wywołuje zapalenie się
lampki o odpowiednim kolorze. Dla odbiorcy przywołań rytmicznie powtarzający się sygnał akustyczny będzie słyszany wszędzie tam, gdzie znajduje się odpowiedni personel.

Zakres prac wytwórcy
Zakres prac projektowych: dokumentacja produkcyjna,
adaptacja do warunków zagospodarowania terenu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie fundamentów,
przyłącza w promieniu 10 m od instalowanego budynku,
wyposażenie montowane na stałe.

Instalacja CCTV
W MOBIOIT jest zainstalowany system CCTV oparty o
kamery kopułkowe w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w salach intensywnej terapii. Materiał Video
będzie nagrywany przy użyciu urządzeń rejestrujących
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych modułów łóżkowych.
Do podglądu obrazu użyto kamer kopułkowych w technologii IP 2MPx wandaloodpornych IP65 rozmieszczonych
zgodnie z załącznikiem rysunkowym.
Podgląd obrazu z kamer jest realizowany przez wideorejestrator przeznaczony do zapisu obrazu z 4 kamer. Wyświetlanie obrazu z sal łóżkowych następuje po przydzieleniu
odpowiedniego dostępu z dowolnego komputera w punkcie
pielęgniarskim. Przydział podglądu do poszczególnych kamer zostaje ustalony z poziomu obsługi rejestratora CCTV.
Kamery wykorzystują okablowanie sieci strukturalnej do
przesyłania obrazu.
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