
Załącznik  nr  2 
         
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD 
WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA 
PRZYCHODNI  
 

1. Przychodnia może być urządzona: 

1) w osobnym budynku lub wydzielonej części większego budynku przeznaczonej 

wyłącznie dla tego celu;  

2) w budynku przeznaczonym na inne cele, pod warunkiem oddzielenia 

pomieszczeń dla przychodni od pozostałych części budynku użytkowanych w 

inny sposób. 

 

2. W zależności od wykonywanych świadczeń w przychodni powinny być 

wydzielone wejścia z zewnątrz przychodni do: 

 1) poradni dla pacjentów i personelu; 

 2) poradni dla dzieci zdrowych; 

 3) poradni dla dzieci chorych; 

 4) apteki.   

 

3. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich 

dopuszcza się wspólne wejście dla wszystkich pacjentów, interesantów i 

personelu pod warunkiem, że pomieszczenia dla dzieci chorych, łącznie z 

poczekalnią będą wydzielone z całej przychodni w odrębny zespół. Dopuszcza 

się również wspólne wejście i pomieszczenia dla dzieci chorych i zdrowych 

z zachowaniem rozdziału czasowego ich przyjęć.  

 

4.  W przypadku apteki działającej jedynie w godzinach pracy zakładu opieki 

zdrowotnej - dopuszcza się wejście do niej z holu budynku. 

 

5. Poradnie: skórno-wenerologiczne, chorób płuc, gruźlicy, zdrowia psychicznego, 

terapii uzależnienia od alkoholu oraz terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, powinny być tak usytuowane, aby dojście do nich pacjenta 

było możliwe najkrótszą drogą od wejścia do przychodni, oraz powinny mieć 



wydzielone poczekalnie wraz z rejestracją, a także ustępy dla pacjentów. W 

przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza 

się odstępstwo od tych wymagań. 

 

6. W holu wejściowym do przychodni powinien być usytuowany punkt rejestracji 

obsługujący wszystkie poradnie, z tym że pożądany jest osobny dostęp dla dzieci 

zdrowych, chorych i dorosłych, uniemożliwiający kontaktowanie się tych 

pacjentów. 

 
7. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich, w 

których udzielane są świadczenia lekarskie dopuszcza się wydzielone punkty 

rejestracji dla poszczególnych poradni lub organizowanie wspólnej rejestracji i 

informacji.  

 
8. Poradnia, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom powinna 

odpowiadać następującym wymaganiom: 

 1) wejście do części poradni dla dzieci chorych powinno prowadzić przez 

przedsionek - wózkarnię, z którego powinno być bezpośrednie przejście do 

poczekalni, wyjście z poradni prowadzi przez przedsionek – wózkarnię; z 

poczekalni powinno być dostępne pomieszczenie rejestracji; 

 2) pokój przygotowawczy i szczepień powinien być połączony bezpośrednio z 

gabinetem badań lekarskich dzieci zdrowych;  

3) gabinet badań lekarskich dzieci chorych powinien być połączony bezpośrednio 

z pokojem przygotowawczo-zabiegowym; 

4)  poradnie dla dzieci chorych oraz dla dzieci zdrowych powinny mieć osobne 

poczekalnie wraz z szatniami oraz zespołami sanitarnymi dla pacjentów oraz 

wspólne pomieszczenie rejestracji. 

 

9. Do przychodni liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich nie stosuje 

się  wymagań  określonych w ust. 8.  

 

10. W przychodni, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym 

i zdrowym z zastosowaniem rozdziału czasowego, dopuszcza się jeden gabinet 

badań lekarskich, oraz poczekalnię wraz z ustępem dla pacjentów.  



 

11. Powierzchnia powinna wynosić dla: 

1) gabinetu badań lekarskich co najmniej 12,0 m2,  

2) pokoju zabiegowego co najmniej 16,0 m2,  

3) pokoju zabiegowego przystosowanego do znieczulania ogólnego 20,0 m2. 

 

12. W poradniach chirurgicznych powinny być urządzone osobne pokoje zabiegowe 

dla przypadków septycznych i aseptycznych. 

 

13. Gabinet badań ginekologicznych oraz poradnie, w których są udzielane 

świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w 

zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego powinny mieć bezpośrednie 

połączenie z kabiną higieny osobistej. 

 

14. Poradnie o charakterze zabiegowym, w szczególności stomatologiczna, 

chirurgiczna, ginekologiczna i laryngologiczna, powinny mieć zapewnioną 

możliwość sterylizacji narządzi i materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

 

15. Powierzchnia gabinetu stomatologicznego powinna wynosić co najmniej 12,0 m2 

przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej 8,0 m2 na 

każdy następny fotel. 

 

16. Sprężarki i pompy zasilające unity stomatologiczne powinny być zlokalizowane 

w miejscu niezanieczyszczonym oraz w sposób niepowodujący hałasu. 

 

17.  Powierzchnia powinna wynosić dla: 

1) pokoju pobierania prób do analiz co najmniej 6,0 m2; 

2) pracowni laboratoryjnej wykonującej podstawowe badania diagnostyczne co 

najmniej 15 m2; 

3) pracowni przy wykonywaniu innego zakresu badań co najmniej 20,0 m2. 

 



18. W przychodni powinny być organizowane składziki porządkowe oraz składziki dla 

czystej bielizny oraz dla brudnej bielizny a także magazynowania odpadów 

przeznaczonych do spalania.  

 

19. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni określonych w ust. 11, 15, 17 o 5%.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


