KONCEPCJA FUNKCJONALNA
DLA PRZEBUDOWY DOMU SUE RYDER
ul. Roentgena 3 w Bydgoszczy

1. Lokalizacja Domu Sue Ryder
Istniejący Dom Sue Ryder usytuowany jest przy ulicy Roentgena
w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Położony jest w pobliżu
obiektów szpitalnych Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka, pośród terenów leśnych.
2. Opis stanu istniejącego
Dom Sue Ryder, to obiekt jednokondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony, w kształcie litery H. Został zbudowany
tradycyjnie. Ściany zewnętrzne są warstwowe, od zewnątrz cegła
klinkierowa, ocieplenie, ruszt stalowy i płyty gipsowo-kartonowe.
Dach opiera się na drewnianych więzarach, kryty jest dachówką
bitumiczną. Wszystkie skrzydła budynku mają układ korytarzowy
z pokojami usytuowanymi po obu stronach. We wszystkich
pomieszczeniach podłogi są z tarkettu, a w sanitariatach są płytki.
Okna w budynku są plastikowe. Główne wejście do budynku
prowadzi z ulicy Roentgena od strony wschodniej. Budynek
wyposażony jest w instalację wod-kan, elektroenergetyczną, co.
3. Założenia funkcjonalno-przestrzenne dla istniejącego
budynku Sue Ryder
W obiekcie będzie zlokalizowany oddział Medycyny Paliatywnej.
Aktualnie w piwnicy znajdują się pomieszczenia archiwum,
magazyny, kotłownia, serwerownia i pomieszczenia szatni dla
pracowników.
Zakłada się, że na parterze będą wyodrębnione dwa zespoły
pielęgnacyjne oraz izba przyjęć. W skrzydle północnym
przewiduje się poszerzenie istniejącego korytarza do wymiaru
220cm. Pokoje łóżkowe będą zlokalizowane przy zewnętrznych
ścianach budynku w celu maksymalnego doświetlenia. Natomiast
pomieszczenia o funkcjach pomocniczych będą od strony

dziedzińca wewnętrznego. Pokój Post Mortem i pomieszczenie
pożegnań usytuowane zostały w miejscu możliwie oddalonym
i dyskretnym w stosunku do pokoi łóżkowych. Izolatki
zlokalizowane są w miejscach, gdzie możliwy jest dostęp
bezpośredni z zewnątrz budynku. Powiązania funkcjonalne
poszczególnych pomieszczeń zostały tak zaprojektowane, aby
umożliwić w miarę bezkolizyjny i nie krzyżujący się ruch
wewnątrz oddziału. Nowy oddział opieki paliatywnej będzie mógł
przyjąć 37 pacjentów, dla których zaprojektowano 9 pokoi
jednoosobowych, 6 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje
czteroosobowe i zespół stałego nadzoru pielęgniarskiego na
8 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
W części północno-wschodniej usytuowany będzie punkt
przyjęcia pacjenta z rejestracją, poradnią paliatywną,
sekretariatem medycznym i gabinetem lekarskim. Również to
wejście będzie służyło pacjentom przychodzącym na gimnastykę.
Dla nich przewidziano szatnię i salę gimnastyczną. Ponadto tu
będzie usytuowany zespół opieki domowej.
Aktualne główne wejście zlokalizowane w skrzydle wschodnim
stanowi łącznik między skrzydłami i zostało zaprojektowane, jako
strefa wspólna oddziału. Na wprost wejścia jest kaplica, dalej
pomieszczenia
administracji,
pokój
psychologa,
pokój
oczekujących z własną łazienką, pełniący również funkcję pokoju
gościnnego.

