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Warszawa, 23.10.2014

Konferencja „SZPITAL XXI wieku – Planowanie, projektowanie,
budowa, działalność”

W dniu 16 października 2014 roku w Narodowym Instytucie Zdrowia PublicznegoPaństwowym Zakładzie Higieny odbyła się konferencja pt. „Szpital XXI wieku:
planowanie, projektowanie, budowa, działalność”. Konferencję przygotował Zakład
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa we współpracy
z czasopismem „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”.
Była to już druga konferencja dotycząca tematyki projektowania nowoczesnych obiektów
szpitalnych, organizowana przez Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz
Szpitalnictwa NIZP-PZH. Pierwsza konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
takich

instytucji

jak

szpitale,

stacje

sanitarno-epidemiologiczne,

urzędy,

starostwa

powiatowe, firmy projektowe czy uczelnie medyczne.
W drugiej z cyklu konferencji uczestniczyło ok. 120 osób z różnych instytucji. Wśród gości
znaleźli się m. in. Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Związku Powiatów Polskich czy Andrzej
Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Konferencję

otworzył

dr

hab.

n.

med.

Rafał

Gierczyński, prof. nadzw. NIZP-PZH, który przywitał
uczestników i krótkim wykładem wprowadził ich w
tematykę spotkania. Następnie gości powitała Pani
Paulina Prencel, redaktor naczelna „Ogólnopolskiego
Przeglądu Medycznego”.
dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof.
nadzw. NIZP-PZH – Z-ca Dyrektora ds.
Epidemiologii i Mikrobiologii NIZP-PZH

Konferencja została podzielona na 3 główne panele.

Panel pierwszy otworzył dr n. med. Krzysztof
Kuszewski,

kierownik

Zakładu

Organizacji

i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa
NIZP-PZH, który wygłosił wykład pt. „Dlaczego
organizujemy konferencję dotyczącą planowania
i projektowania budowy i działalności Szpitala XXI
wieku?„. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną
dr n. med. Krzysztof Kuszewski – kierownik
Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH

uwagę na nieprzemyślane inwestycje wybranych
szpitali, które zostały dofinansowane ze środków

unijnych.

Następnie

głos

zabrał

Koronkiewicz,

med.

kierownik

Diagnostycznego
zaprezentował
opracować

lek.

Andrzej
Centrum
który

NIZP-PZH,
uczestnikom,

Program

jak

Medyczny

należy
Szpitala

Wielospecjalistycznego. Zwrócił również uwagę
na najważniejsze elementy analizy wskaźników
statystycznych

działalności

otoczenia,

najbliżej

szpitali,

analizy

zlokalizowanych

lek. med. Andrzej Koronkiewicz – kierownik Centrum
Diagnostycznego NIZP-PZH

„konkurencyjnych” szpitali oraz analizy SWOT
planowanej inwestycji.

Kolejnym wykładowcą był mgr inż. arch. Artur
Słabiak z pracowni architektonicznej Archi+,
który na podstawie wieloletnich doświadczeń
zagranicznych
planowania

i

zaprezentował
projektowania

standardy
nowoczesnego

szpitala. Posługując się konkretnymi przykładami
wykazał

funkcjonalność

rozwiązań

typu

„monospace” i tzw. „platformy gorącej” złożonej
mgr inż. arch. Artur
architektoniczna Archi +

Słabiak

–

Pracownia

ze

struktur

Szpitalnego

Oddziału

Ratunkowego,

Diagnostyki

Obrazowej

i

Bloku

Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Panel zakończył reprezentant firmy Drager Arkadiusz Zarzecki, prezentując możliwość
zastosowania produktów firmy w polskich szpitalach.

W panelu drugim
wystąpili Państwo
Elżbieta i Mieszko
Niedźwieccy z N+
parametric
design, którzy w
oparciu

o

wieloletnie
mgr inż. arch. Mieszko Niedźwiecki – N+
parametric design

doświadczenie
mgr inż. arch. Elżbieta Niedźwiecka –

zagraniczne
przedstawili

jak

uczestnikom,

powinien

N+ parametric design

wyglądać

nowoczesny i funkcjonalny szpital. Mgr inż. arch. Elżbieta Niedźwiecka omówiła kwestię
w odniesieniu do standardów brytyjskich, natomiast mgr inż. arch. Mieszko Niedźwiecki
w odniesieniu do standardów amerykańskich.
W panelu tym wystąpili również reprezentanci firm Lehnen oraz Formed.
Pierwszy wykład w trzeciej sesji wygłosił mgr inż. arch.
Tomasz

Mach,

doświadczeniach

który
w

opowiedział
projektowaniu

o

polskich

nowoczesnych

i funkcjonalnych szpitali. W swoim wystąpieniu odniósł się
m. in. do uwarunkowań prawnych zamówień publicznych,
a

także

wskazał

miejsca

w projektowaniu szpitali.

mgr.

inż.

arch.

Tomasz

Mach

Pracownia architektoniczna WARS

–

możliwych

oszczędności

Po wykładzie reprezentanta firmy ALVO MEDICAL głos zabrała pani Aniela Złotowska, która
opowiedziała zebranym o znaczeniu technologii medycznej przy projektowaniu szpitali.
Zwróciła uwagę na konieczność obecności technologa medycznego przy projektowaniu
obiektów służby zdrowia. Końcowy wykład dotyczący środków unijnych, które można
pozyskać na inwestycje szpitalne, wygłosiła pani Ewa Papiernik. W swoim wystąpieniu
przedstawiła uczestnikom na jakie cele związane z inwestycjami szpitalnymi można
otrzymać środki unijne, jak również omówiła poszczególne etapy składania wniosku
o dofinansowanie. Po zakończeniu trzeciej sesji miała miejsca dyskusja panelowa, którą
poprowadził dr n. med. Krzysztof Kuszewski.
W najbliższym czasie planowane są warsztaty skierowane do mniejszych grup obejmujące
węższe obszary tematyczne, co umożliwi doprecyzowanie i uszczegółowienie problemów
inwestycyjnych dotyczących m. in. projektowania Bloków Operacyjnych, Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych (SOR), Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrów
Urazowych oraz Diagnostyki Szpitalnej.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona
zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy,
prace naukowo-badawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski
i jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym
i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym
laboratorium BSL-3 oraz 10 laboratoriów referencyjnych akredytowanych przez PCA. Instytut kształci
specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty
Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę
warunków sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy

społeczeństwu rzetelną wiedzą na temat szczepień (szczepienia.info), współpracuje z wieloma
organizacjami w kraju (Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA,
Eurostat).

