
1—gabinet kuratorki, 2—sala ortopedyczna, 3—gabinet do masażu, elektryzacji i leczenia światłem, 4—klozet,. 5—szatnia działu ortopedycznego.
6—wejście do dziatu ortop., 7—wejście do kancelarii, 8—przedsionek, 9—poczekalnia dla interesantów, 10—wejście dla lekarzy i zwiedzających, 11—ga-
binet lekarza naczelnego, 12—gabinet lekarzy ambulatoryjnych, 13 i 14—składy ambulatoryjne, 15—klozet, 16—poczekalnia przy kancelarji, 17—przed-
s'onek do kancelarji (telefon), 18—kancelarja, 19—sterylizacja ambulatoryjna, 20—salka opatrunków gipsowych ambulator., 21—sala operacyjna ambu-
latoryjna, 22—przejście, 23—gabinet przyjąć chir., 24—rozbieralnia, 25 przejście, 26 i 27—gabinety przyjąć działu chorób wewnętrznych, 28—gabinet
przyjąć laryngologa i Okulisty, 29—przejście, 30—portjerka ambulatoryjna, 31—przejście z ulicy, 32 — sortownia chorych z boksami, 33 — korytarz infek-
cyjny dla chorych, 34—separatka inf. operacyjna, 35—separatki infekcyjne, 36—separatka dla różnych zakażeń, 37—korytarz czysty (pielągn., lekarz),

38 i 39— klozet, 40—poczekalnia ogólna chorych niezakaźnych, 41—korytarz główny amb., 42—sterylizacja.

Ryc. 4.
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Rzut parteru.

się na gazie lub na parze), d) zmywalnia naczyń, e) wyda-
walnia gotowych posiłków. Do wydawalni jęst oddzielny
dostęp od strony oddziałów niezakaźnych i oddzielny do-
stęp od strony pawilonów zakaźnych. W celu uniemożliwie-
nia stykania się służby z innych oddziałów, stużba z pawi-
lonu wewnętrzno-chirurgicznego otrzymuje porcje wprost
z kuchni przez okienko od strony oddziałów niezakaźnych.
Od strony pawilonów zakaźnych urządzono specjalne wej-
ście do gmachu gospodarczego; z małego pokoiku otrzymuje
służba pawilonowa: na lewo ze składu bielizny — bieliznę
przez okienko, na prawo — porcje dla chorych i personelu
ze zmywalni kuchennej.

Na parterze mieści się pralnia (wielka maszyna dopra-
nia i wyżymaczka — wirownica elektryczna), sortownia brud-
nej bielizny, maglarnia z prasowalnią (magiel ręczny, ma-
giel elektryczny—kalander, prasujący i jednocześnie wysu-
szaiący bieliznę, suszarnia gorącem powietrzem), skład bie-
lizny, pokoje jadalne dla służby i pielęgniarek i salonik dla
pielęgniarek, zawierający bibliotekę pielęgniarską; na piętrze
— pokoje z przedpokojami i wspólnemi łazienkami dla dwóch
lekarzy miejscowych, oddzielne pokoje dla pielęgniarek, dla
przełożonej pielęgniarek, dla zarządzającej działem gospo-
darczym i jej pomocnicy, w mansardach zaś 4 obszerne
widne pokoje dla służby.

P a w i l o n o b s e r w a c y j n y (ryc. 14 i 15) składa się
z 5 salek (celek) z oszklonemi ścianami i z górnem okien-
kiem, służącem do oświetlania i do naturalnej wentylacji każ-

dej celki oddzielnie 6—11 (ryc. 16). Do każdej z celek przez
wejście wprost z zewnątrz prowadzi ogrzany przedsionek 7,
w którym stoi wanienk?; chorego wprowadza się i wypro-
wadza z pawilonu bez najmniejszego zetknięcia z innymi
chorymi, nawet przez powietrze wspólnego korytarza.

Każda celka, oprócz łóżka wraz ze stolikiem nocnym, jest
zaopatrzona w termometr w probówce, umocowanej w ścia-
nie, w puszkę do waty, półeczkę szklaną na ścianie do
stawiania potrzebnych lekarstw i przyrządów, wieszadło
do ręcznika, wieszadło do fartuchów tuż przy wejściu od
strony czystego korytarza. W każdej separatce urządzono
małą umywalkę, jako źródło wody dla danego chorego, i do
mycia rąk personelu.

Czysty korytarz 18 (ryc. 18), biegnący wzdłuż budynku od
strony przeciwległej do przedsionków, przeznaczony jest wy-
łącznie dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Na czy-
stym korytarzu urządzono zbiornik z płynem odkażającym
dla dokładnego zdezynfekowania rąk po wyjściu z separatki.

Pawilon posiada małą salkę operacyjną /, przytykającą do
pokoju lekarskiego 2 od strony północnej budynku, na wypa-
dek konieczności wykonania zabiegów chirurgicznych u cho-
rych, umieszczonych w pawilonie.

Stacja obserwacyjna urządzona jest jako oddział sam
w sobie, posiada więc w szczycie północnym kuchenkę pod-
ręczną 4, umywalnię 3 ze zbiornikiem do brudnej bielizny i ma-
łym zmywakiem do oczyszczania instrumentów lekarskich,
oraz szafkę do wyrzucania w worku brudnej bielizny,—w szczy-
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