Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych
im. St. Kryzana
w Starogardzie Gdańskim

„Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z
wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w
Starogardzie Gdańskim”.

1. Charakterystyka obiektu:
Przedmiotowy budynek – Pawilon nr 9 Oddział Psychiatryczny Ogólny wybudowany
został w latach 1894 – 1898 r. na wydzielonej działce nr 3/8 obecnie 3/13, obr. 4. Budynek
zlokalizowany na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w
Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7 w otoczeniu podobnych zabudowań szpitala.

Pawilon nr 9 od strony elewacji północno – zachodniej połączony jest łącznikiem z
pawilonem nr 11. Budynek w rzucie złożony jest z budynku głównego o wym. 18,94m x 14,80m
oraz dwóch skrzydeł bocznych o wym. zewn. 11,83m x 11,0m. Obiekt składa się z trzech
kondygnacji nadziemnych ( parter, I piętro, strych ), budynek jest częściowo podpiwniczony.
Budynek został wzniesiony w stylu eklektycznym o uproszczonych formach nawiązujących do
architektury romańskiej i gotyckiej. Wejście główne do budynku od strony elewacji południowo –
zachodniej, wejście boczne od strony elewacji północno – wschodniej oraz południowo zachodniej. Na poszczególnych kondygnacjach nadziemnych znajdują się sale chorych,
gabinety lekarskie, pokoje dla pielęgniarek, pokoje administracyjne, pomieszczenia higieniczno
– sanitarne oraz gospodarcze. W poziomie piwnic zlokalizowane są pomieszczenia
gospodarcze i techniczne.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcja murowana z cegły ceramicznej
pełnej gr. 60 – 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Elewacja wykonana z cegły
ceramicznej licówki, częściowo profilowanej i barwionej w kolorze czarnym. Układ konstrukcyjny
ścian nośnych podłużny, budynek posadowiony prawdopodobnie na ławach ceglanych. Stropy
międzykondygnacyjne zróżnicowane. Strop nad piwnica oraz nad parterem i I piętrem w części
środkowej odcinkowy na belkach stalowych typu Kleina. Strop nad piętrem w skrzydłach
wykonany jako drewniany belkowy ze ślepym pułapem, a stropodach o konstrukcji drewnianej,
wentylowany dwuspadowy kryty papą na deskowaniu. W części głównej budynku dach
czterospadowy, więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej z rzędami
słupów. W budynku występuje jedna klatka schodowa, schody dwubiegowe o konstrukcji
żelbetowej, Balustrady schodowe stalowe, kute o zabytkowym charakterze, poręcze z okładziną
drewnianą. Stolarka okienna drewniana, okna podwójne skrzynkowe w nadprożu sklepienie
łukowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drzwi drewniane oraz płycinowe o
zabytkowym charakterze. Przewody kominowe wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej.
Wyloty kanałów wentylacyjnych zlokalizowane na strychu. Trzy kominy mają zlokalizowane
wyloty ponad dachem. Elewacja budynku wykonana z cegły licówki w kolorze naturalnej cegły.
Posiada liczne zdobienia architektoniczne. Występują gzymsy pod parapetowe oraz gzymsy
liniowe między kondygnacyjne betonowe. Część główna oraz skrzydła boczne na wysokości
okapu zdobione są rzeźbionymi kroksztynami ( imitacja końców krokwi ). Okna oraz otwory
wejściowe mają nadproża łukowe.

2. Opis techniczny przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku.
Roboty budowlane polegające na przebudowie i nadbudowie pawilonu nr 9 – Oddziału
Psychiatrycznego Ogólnego dostosowały obiekt do obowiązujących przepisów Prawa
Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Zdrowia, przepisów przeciwpożarowych, wytycznych
przyszłego użytkownika oraz wymagań służb konserwatorskich. Projekt budowlany wykonano w
oparciu o wskazaną przez inwestora koncepcje oraz wytyczne zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zaprojektowano nowy układ funkcjonalno – użytkowego pomieszczeń
– pawilon nr 9.

W oddziale wydzielono pokoje chorych dla 20 pacjentów na poziomie parteru oraz 26
chorych na poziomie I pietra oraz 12 osób obsługi wraz z pomieszczeniami higieniczno –
sanitarnymi oraz gabinetami lekarskimi i zabiegowym.
W części głównej budynku po nadbudowie ostatniej kondygnacji ( ok. 1m w stosunku do
stanu istniejącego ) zaprojektowano pomieszczenia terapii zajęciowej, pomieszczenie socjalne
oraz szatnie i łazienki dla personelu. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i
techniczne. Z uwagi na wymagania p.poż. od strony elewacji południowo – wschodniej w
miejscu parterowej werandy dobudowano dodatkową klatkę schodową. Istniejącą oraz
dobudowana klatkę schodową dostosowano do wymagań w zakresie dróg ewakuacyjnych. W
skrzydłach bocznych nad parterem oraz piętrem wymiano drewniany strop oraz stropodach o
konstrukcji drewnianej.
Ze względu na nowy układ funkcjonalno – użytkowy zmieniono lokalizacje otworów
drzwiowych. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zaprojektowano nową armaturę
sanitarną. W budynku wymieniono na nową stylizowaną stolarkę okienna oraz drzwiową z
uwzględnieniem historycznego charakteru. Prace budowlane obejmowały również wykonanie
nowej instalacji sanitarnej tj. kanalizacyjne wraz z przyłączem, z.w.u., c.w.u. i c.o. z istniejącej
kotłowni gazowej zlokalizowanej na terenie szpitala. Zaprojektowano nową wentylacje
pomieszczeń wspomaganą wentylatorami kanałowymi , a także instalacje elektryczną wraz z
osprzętem.
Budynek w zakresie dostępności jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście/ wjazd do budynku odbywa się w postaci
pochylni zlokalizowanej w łączniku. Łącznik stanowi połączenie komunikacyjne z pawilonem nr
9 oraz nr 11. Dodatkowo w łączniku znajdują się dwie windy przystosowane dla
niepełnosprawnych do transportu osób na piętro z pawilonu nr 9 i 11.

3. Zdjęcia z realizacji projektu.

