Ultranowoczesny Szpital
Uniwersytecki w Krakowie
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Rozmach tej inwestycji, budzącej uzasadnione
uznanie, odbił się szerokim echem nie tylko w środowisku medycznym. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to urzeczywistnienie
marzeń o placówce, w której najwyższe standardy
zachowano zarówno pod względem infrastruktury,
metod diagnostyki, jak i leczenia pacjentów. Skalę zadania widać było już na etapie budowy, która
zgromadziła imponującą liczbę sprzętu i ludzi –
średnio 700 pracowników dziennie, a w szczytowym momencie niemal 1200.

Budownictwo POLSKA

Budowę kampusu medycznego w krakowskim Prokocimiu zaczęto planować już ponad 50 lat temu, jednak z różnych względów realizacja tych założeń wcześniej nie była możliwa. Szpital
Uniwersytecki, jedna z największych inwestycji medycznych
w Polsce i Europie, powstał w latach 2015–2019 dzięki wiedzy i doświadczeniu jednych z największych firm budowlanych
w Polsce. Konsorcjum firm Warbud SA (lider), PORR (Polska) SA
i VAMED Polska Sp. z o.o. zrealizowało ten niezwykle wymagający projekt w ciągu 4,5 roku. Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj wiązało się z olbrzymią odpowiedzialnością
spoczywającą na wykonawcy od etapu opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej i budowlanej po wykonanie prac
budowlanych i odbiorowych związanych z realizacją zadania.

Ultranowoczesne rozwiązania
Cała inwestycja stanowi ultranowoczesny kompleks połączonych ze sobą funkcjonalnie 20 obiektów, o łącznej powierzchni
całkowitej 150 tys. m² i kubaturze 500 tys. m³. Wśród nich
znajduje się dziewięć budynków szpitalnych. Szpital wyposażono w 24 sale operacyjne, w tym dwie hybrydowe i dwie
transplantologiczne, 31 oddziałów klinicznych, 27 poradni
specjalistycznych, lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i część administracyjną. Wszystko to sprawia, że Szpital Uniwersytecki jest jednym z nielicznych w Polsce

130 kamieni milowych
Budowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu
była sporym wyzwaniem organizacyjnym z uwagi na skalę
i zakres skomplikowania projektu w zasadzie pod każdym
względem – technicznym, technologicznym oraz sprzętowym.
Mimo to w trakcie realizacji dochowano wszystkich kamieni
milowych, a było ich ponad 130. Kluczem okazało się zastosowanie szeregu rozwiązań technologicznych, które przełożyły się
nie tylko na sprawną współpracę wszystkich zaangażowanych
w budowę podmiotów, ale także na optymalizację kosztów
inwestycyjnych.
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Firma Warbud SA była generalnym wykonawcą oddanej do użytku w październiku 2019 r.
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, największego i najnowocześniejszego
kompleksu medycznego w Polsce oraz jednego z najbardziej innowacyjnych w całej Europie.
Jak skomplikowana była to budowa?
TOMASZ BLECHARSKI,
dyrektor kontraktu, Warbud SA,
odpowiedzialny za nadzór nad budową
szpitala w Krakowie Prokocimiu
Jestem niezwykle dumny z tego
projektu oraz wspaniałej ekipy, która
go zrealizowała. Szpital Uniwersytecki
w Krakowie Prokocimiu to bez wątpienia
ewenement w skali kraju i Europy.
Olbrzymia i niezwykle wymagająca inwestycja, w formule
Przeprojektuj i wybuduj, na 15-hektarowej działce, na której
w szczytowym momencie pracowało 1200 osób.
Skala projektu, jego kubatura, powierzchnia, technologia
medyczna, tereny zewnętrzne – wszystko to było
wyzwaniem inżynierskim, logistycznym i organizacyjnym,
które zrealizowaliśmy z zachowaniem najwyższych

standardów sztuki budowlanej. Szpital liczy ponad
5000 różnych pomieszczeń, a każde z nich pełni inną
funkcję, którą dostosowaliśmy do właściwej technologii
medycznej. Skoordynowanie koncepcji projektowej,
organizacji robót, ogromnej liczby pracowników i firm
podwykonawczych, kontrola nad harmonogramem
i terminowością dostaw – wszystko to wymagało od
kadry nadzorującej Warbudu umiejętności inżynierskich
i menedżerskich. Sprawna koordynacja stanowiła klucz do
sukcesu, jakim było dotrzymanie wszystkich
130 terminów kamieni milowych. Powstał szpital,
który poza najwyższym poziomem usług medycznych,
dostępem do specjalistycznych pracowni i poradni,
oferuje ogromny komfort personelowi oraz pacjentom
w jedno- i dwułóżkowych salach z węzłami sanitarnymi,
klimatyzacją i regulacją nasłonecznienia, zaś studentom –
unikatowe zaplecze dydaktyczne.

całkowicie zintegrowanym obiektem medycznym, mogącym
w pełni wykorzystać potencjał technologiczny i naukowy. Jego
znaczenie jest strategiczne nie tylko dla obszaru Małopolski,
ale całego kraju. Od początku zaprojektowano go w sposób
umożliwiający pełnienie zarówno funkcji diagnostycznej – przy
wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury obrazowej, jak
i leczniczej – przez stosowanie najnowszych, często innowacyjnych metod leczenia zachowawczego i operacyjnego.

W trosce o personel i pacjentów

Szpital w liczbach
• 15,28 ha obszaru przeznaczonego na inwestycję
• 501 136,52 m3 kubatury brutto
• 11 żurawi wieżowych użytych do realizacji zadania
• 230 tys. m3 ziemi do wykopania
• 73 tys. m3 betonu do wbudowania
• 8,2 tys. t stali do wbudowania
• 22 542 m2 asfaltu użyto do budowy dróg
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Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji pacjentów z personelem wkroczyła ona na nieznany dotąd
w polskich szpitalach poziom. System przywołania personelu za
pomocą pagerów oraz bezprzewodowy system opaskowy zakładany na rękę pacjentów do przesyłania danych wykorzystuje
fale radiowe. W nowym szpitalu zadbano także o lepszy komfort
pracy lekarzy i pielęgniarek. Bezprzewodowy system komunikacji
pozwala personelowi medycznemu na uzyskanie w jednej chwili
danych o pacjencie, zapewniając jednocześnie precyzyjność tych
danych i eliminując potencjalne błędy. System ułatwia nie tylko
monitorowanie procesu leczenia, ale i lokalizację chorego.
Kolejnym z niestandardowych rozwiązań jest poczta pneumatyczna z 55 stacjami. Rozwiązanie zapewnia szybki transport
leków i materiałów pobranych od pacjenta, które zabezpieczone w szczelnych kapsułach podróżują niesione sprężonym
powietrzem w specjalnie przygotowanym systemie kanałów.
W podziemiach szpitala mieści się innowacyjny ośrodek
teleradioterapii i tomoterapii, wyposażony w specjalistyczną
aparaturę, wykorzystywaną w leczeniu m.in. nowotworów
głowy (Cyber Knife). Ponieważ tego rodzaju sprzęt emituje bardzo silne promieniowanie, dla zagwarantowania bezpieczeństwa personelowi medycznemu i pacjentom zaprojektowano
specjalny kształt pomieszczeń, pozwalający na wielokrotne
odbicie od ścian promieni. Bezpieczeństwo zapewnia także

POLSKA Budownictwo
Jak przebiegała współpraca partnerów
konsorcjum na budowie szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie?

ŁUKASZ GOMBARCZYK,
kierownik projektu nowej siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, PORR SA
Budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie
Prokocimiu była niezwykłym
doświadczeniem tak pod względem
inżynierskim, technicznym, jak
i menedżerskim. Projekt od samego początku należał
do skomplikowanych z uwagi m.in. na trudne warunki
gruntowe i ukształtowanie terenu. Kolejne etapy
realizacji przynosiły nowe wyzwania, w szczególności
w zakresie rozwiązań instalacyjnych. Wielkość
obiektu, mnogość pomieszczeń, instalacji, w tym
specjalistycznych, oraz systemów budynkowych
sprawiały, że koordynacja prac, ich nadzorowanie
i odbiory wymagały wyjątkowego zaangażowania
zespołu Warbudu i PORR. W aspekcie wyzwań
menedżerskich projekt również należy zaliczyć
do wymagających, co związane jest z ogromną
skalą inwestycji. Organizacja pracy, koordynacja,
zaplanowanie robót, a także zapewnienie właściwej
logistyki na tak dużej budowie stanowiły wyzwanie,
któremu mógł sprostać w równym stopniu
doświadczony, co zgrany zespół. Konkurujące ze sobą
na co dzień zespoły Warbudu i PORR w przypadku
budowy nowej siedziby szpitala UJ miały możliwość
współpracować ze sobą jako jedna zgrana drużyna.
To właśnie współpraca między Warbudem i PORR
zasługuje na szczególne słowa uznania. Dzięki niej
możliwe było zakończenie tak dużego, kompleksowego
projektu z sukcesem.

struktura żelbetowych ścian i stropów, których grubość sięga
w niektórych miejscach nawet 250–260 cm.

Dopracowany w każdym szczególe
Obiekt, w pełni dostosowany pod tym kątem, pełni także
funkcję dydaktyczną, służąc kształceniu specjalistycznych kadr
medycznych, oraz funkcję naukową, umożliwiając wieloprofilowe
badania kliniczne, niezbędne dla osiągania postępów w medycynie. W szpitalu znajduje się zaplecze dydaktyczne dla studentów
Collegium Medicum, w tym aula na 250 osób, dwie sale seminaryjne na 50 osób oraz 31 sal seminaryjnych na oddziałach.
W obiekt wprowadzono 10 km rur wodno-ściekowych
i 840 km kabli niskiego napięcia, co odpowiada odległości, jaka
dzieli Paryż i Monachium. Moc przyłączeniowa obiektu do sieci
elektroenergetycznej to 2 x 7,9 MW. Szpital wyposażony został
także w cztery rezerwowe źródła prądu w postaci agregatów
prądotwórczych o mocy 800 kW każde. Dzięki temu wszystkie
sprzęty, jak m.in. aparat PET-CT, dwa rezonanse, system do
biopsji, cztery angiografy, dwie komory hiperbaryczne, a także
centralna sterylizatornia, mogą działać bezkolizyjnie.

Profesjonalizm i zdolności koncepcyjne
Te dwa czynniki – profesjonalizm i zdolności koncepcyjne
wykonawcy, które towarzyszyły realizacji przedsięwzięcia na
każdym jego etapie, przesądziły o sukcesie. Projekty konstrukcyjne i geotechniczne wykonało Biuro Projektowe Warbud SA.
Dzięki temu wykonawca w pełni koordynował projekty już
w początkowym stadium realizacji inwestycji. Obiekt został przy
tym zaprojektowany nie tylko z uwzględnieniem przyszłego
ekonomicznego użytkowania. Dzięki perspektywicznemu spojrzeniu na inwestycję zadbano także o dostosowanie szpitala do
wymogów norm ekologicznych – zaprojektowano go tak, by
wartości wskaźników energooszczędności spełniały wymagania
jak dla obiektów wznoszonych od 1 stycznia 2021 r. Do budowy
innowacyjnego kampusu medycznego zastosowano technologie
i środki techniczne, które do minimum ograniczają niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.
Wykorzystane materiały budowlane, instalacyjne
i wykończeniowe zapewniają także niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu.
Oprac. Redakcja, zdjęcia i materiały Warbud SA oraz PORR SA
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