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tego, że oddzielone są od nich tylko oszkloną ścianą, co
ułatwia dozór nad przebywającemi tam dziećmi.

3) Każda z sal posiada własny, łatwo dostępny ta-
ras, na którym przy odpowiedniej pogodzie przebywają
dzieci nawet ciężko chore.

4) Urządzono oddzielne wejścia na oddziały dla cho-
rych (3—wejście do oddz. zakażeń kiszkowych, 20— wej-
ście do oddz. wewnętrznego, 41 — wejście do oddziału chi-
rurgicznego) oraz oddzielne wejście dla personelu lekarskie-
go 12.

5) Każdy z oddziałów posiada po dwie łazienki: wej-
ściową dla chorych świeżych ( 4 — oddz. zakażeń kiszkowych,
15 — oddz. wewnętrznego i 37— oddz. chirurgicznego) i t.
zw. .czystą" dla chorych stałych (P — odd. zakażeń kiszko-
kowych, 60 — oddz. wewnętrznego, 48 — odd. chirurgi-
cznego).

6) Prócz łazienek, klozetów, umywalni, kuchenek pod-
ręcznych, przy każdym oddziale urządzono specjalne bru-
downiki (8 — odd. zakażeń kiszkowych, 62 — oddz, we-
wnętrznego, 46 — oddz. chirurgicznego) do opłukiwania
i zlewania odchodów chorych z nocników i basenów; bru-
downik oprócz zlewu typu klozetowego posiada bicie wody
od dołu dla oplukiwania tych naczyń, sam zaś po wylaniu
wydzielin dokładnie może być opłukiwany wodą, spływającą
ze zbiornika, umieszczonego ponad nim.

7) W celu łatwej kontroli czystości wszelkie sprzęty,
zarówno jak łóżka na salach, pomalowane są na biało.

8) W celu ułatwienia pielęgnowania i karmienia dzie-
ci, na każdej sali urządzono umywalkę, zmywak podręczny,
szafkę do lekarstw w ścianie. Na każdej sali stoi biurko
dla pielęgniarki i wózek t. zw. opatrunkowy. Bieliznę z łó-
żek zbierają pielęgniarki do worka, nanicowanego na ru-

chomy statyw; jedzenie rozwożą od łóżka do łóżka na spe-
cjalnym wózku.

9) Naprzeciw sali ogólnej oddziału wewnętrznego, po
drugiej stronie korytarza, urządzono duży pokój 21 do ba-
dania chorych i wykonywania wszelkich zabiegów, wyma-
gających specjalnych przyrządów i spokoju; uniemożliwia
to przyglądanie się innych dzieci dokonywanym czynnościom.
Pokój ten zaopatrzono we wszelkie sprzęty i przyrządy, po-
trzebne do badania i leczenia chorych. Urządzono tam spe-
cjalny zaciemniany boks do badania chorych przez okulistę
!ub laryngologa.

10) Dla oddziałów wewnętrznego, gruźliczego i chirur-
gicznego przy korytarzu z wejściem na zewnątrz 23 istnieje
wspólny pokój 24, przeznaczony dla przypadków beznadziej-
nych, do celu izolowania ich w ostatnich chwilach od in-
nych dzieci; również w tym pokoju odbywają się posługi
religijne dla ciężko chorych dla oszczędzenia wzruszeń in-
nym dzieciom. Pokój ten, o ile nie jest na powyższy cel
zajęty, służy w wypadkach, gdy boksy na salach są zajęte,
do chwilowego odosobnienia chorych, podejrzanych o choro-
bę zakaźną, przed przeniesieniem ich na oddział obserwa-
cyjny.

11) Przy tymże korytarzu 25 istnieje drugi wspólny po-
kój 25, przeznaczony na gabinet światłoleczniczy (lampa
kwarcowa) dla dzieci, leżących na oddziałach szpitalnych.

Dalej w głębi placu, za pawilonem wewnętrzno-chirur-
gicznym, stoi g m a c h g o s p o d a r c z y , (ryc. 1,4), budynek
jednopiętrowy z mansardami, w którego suterynach mieści się
kotłownia, na parterze spiżarnia wraz z kuchnią, składającą
się z następujących części: a) pomieszczenie, służące do
obierania i czyszczenia jarzyn, b) pokój, służący do przygo-
towania potraw, c) właściwa gotowalnia (wszystko gotuje
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