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CONTINGUT RESUMIT DEL PLA FUNCIONAL.
Definició del pla. El Pla Funcional estableix les propostes arquitectòniques que
s’han de tenir en compte per a la redacció tècnica del projecte. Preveu més consultes polivalents,
un zona per a la unitat docent, un magatzem i una millor distribució d’espais, en comparació al
pla de 2010.
Redacció. S’ha redactat a partir de dues jornades tècniques i de debat que es van celebrar
durant el mes de febrer amb la participació de la subdirectora assistencial del Servei de Salut,
Rosa Duro; el subdirector dels Sectors Sanitaris de Llevant i Tramuntana d’Atenció Primària de
Mallorca, Carlos Raduán; l’arquitecte del gabinet tècnic del Servei de Salut, David Bravo; el gerent
de l’Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez Arbona; el director d’Atenció Primària, Txema Coll, i
els professionals del propi centre de salut.
Contingut. El document estableix les propostes arquitectòniques que s’ha de tenir en compte per
part dels equips que optin a la redacció del projecte tècnic del nou equipament sanitari d’Alaior,
tant des del punt de vista de la distribució d’espais interiors, com també pel que fa a criteris de
l’edificació. Tindrà una superfície de 2.848 metres quadrats. Per tant, triplicarà en espai l’actual
edifici de 841 metres quadrats, superant també els 2.348 metres quadrats que es contemplaven en
el projecte que es va redactar l’any 2010.
A més d’una millor distribució dels espais, la principal diferència del nou pla funcional és:
- la previsió de més consultes polivalents;
- la creació d’una zona específica per als metges residents de la Unitat Docent de Medicina
Familiar i Comunitària;
- així com la reserva d’espai per a un magatzem a la zona de consultes.
El pla estableix de la zona d’accés, la recepció i el despatx d’atenció als usuaris del nou centre de
salut haurà de tenir 150 metres quadrats; i la zona interna per al personal administratiu, un despatx
de direcció i una sala de juntes, altres 150 metres.
La zona de consultes ocuparà 660 metres quadrats i es distribuirà en:
•
8 consultes de medicina de família
•
8 consultes d’infermeria
•
2 consultes de pediatria
•
2 consultes d’infermeria pediàtrica
•
2 consultes polivalents
•
2 sales d’espera diferenciades per a pediatria i metges de família
•
Magatzem
Es crea també una zona per a la Unitat Docent amb 2 consultes per als metges residents.
Per a la sala de cures i cirurgia menor, es reserven 50 metres quadrats; i la zona d’extraccions, amb
sala d’espera pròpia, tindrà una superfície de 60 metres quadrats.
El Punt d’Atenció Continuada (PAC) ocuparà poc més de 300 metres quadrats i contempla els
següents espais:
•
Sala d’espera
•
2 consultes d’urgències
•
Sala de reanimació
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Àrea d’exploració i tractament
1 consulta polivalent
2 dormitoris
Una zona per al personal
Magatzem
Banys públics

La unitat obstètrica ocuparà 145 metres quadrats, que inclouen 1 consulta per a la comare, un
mòdul d’espera, una sala polivalent i un petit magatzem per a material com puguin ser matalassos
de gimnàstica.
El centre de salut comptarà també amb una zona de 170 metres per a tractaments amb:
•
1 consulta de fisioteràpia
•
2 sales de tractaments de rehabilitació
•
Zona d’espera
•
Vestuari públic
•
Magatzem
La unitat de salut bucodental ocuparà 60 metres quadrats amb:
•
1 consulta d’odontologia
•
1 consulta higienista
•
Mòdul d’espera
I per a altres serveis complementaris es reserven 66 metres quadrats i inclouen:
•
Sala de radiologia d’exploració
•
Sala utillatge
•
Sala d’espera
•
Vestuari públic
Per a la zona de servei, de 250 metres, hi haurà els serveis públics i del personal; una sala d’estar i
vestuaris per al personal; magatzem general i de residus; un magatzem per a neteja; sala
d’esterilització; i un ascensor apte per a lliteres.

