DAWNO DAWNO TEMU…
1862 rok - powstaje projekt ulicy.
1868 rok - budowa ulicy, nadanie jej nazwy Lessingstrasse, od nazwiska wybitnego
niemieckiego pisarza, krytyka i filozofa Gottholda Ephraima Lessinga żyjącego w
latach 1729-1781.
1913 rok - przy Lessingstrasse (obecnie Dobrzyńska) powstał czteropiętrowy
budynek początkowo o charakterze biurowo-mieszkalnym.

Ulica Dobrzyńska w latach dwudziestych
1920 rok - budynek przejęła Kasa Chorych. 1920-1930 - gmach rozbudowano o 2
kondygnacje. Powstało tu Centralne Ambulatorium Okręgowej Kasy Chorych.
1945 rok - W czasie obrony Festung Breslau mieści się tu punkt segregacyjnoopatrunkowy. Zniszczeniu uległy wszystkie budynki ulicy, prócz kościoła i stojącego
po drugiej stronie ulicy budynku Kasy Chorych. Po wojnie budynek uszkodzony i
wypalony przejęty przez polską służbę zdrowia, a ulicę nazwano Dobrzyńską.

Róg ulicy Dobrzyńskiej tuż po wojnie

1947-1949 - trwa odbudowa gmachu. Początkowo jest tu Przychodnia Dzielnicowa
dla Dzielnicy Krzyki i powiatu, potem powstaje Wojewódzka Przychodnia
Specjalistyczna.
Od 1950 roku rozwija się Zespół Przychodni Specjalistycznych, w tym
diabetologiczna, endokrynologiczna, internistyczna, leczenia zeza i okulistyczna,
stomatologiczna.
Od 1960 roku dołączono Przychodnię Fizykoterapii, Poradnię SkórnoWenerologiczną, Poradnię Kardiologiczną i rozbudowano laboratorium. Siedzibę tu
miała też podstacja Pogotowia Ratunkowego.

Budynek przychodni w tle w latach sześćdziesiątych
1970 rok – Powstaje Przychodnia Fizjoterapii i Balneoklimatologii dla miasta
i województwa wrocławskiego
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1994 rok - to rok wydzielenia się przychodni przy ul. Dobrzyńskiej z Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego i nadanie jej nazwy: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej, z zadaniem obsługiwania miasta i 8 podwrocławskich gmin. 1999 to rok
wprowadzenia reformy służby zdrowia i zniesienia rejonizacji. Utworzono
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o dotychczasowej nazwie:
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.
2002 rok – Rehabilitacja schorzeń narządu ruchu w ramach prewencji rentowej ZUS
2002-2003 rok – w ramach kontraktu wojewódzkiego powstaje dział rehabilitacji
dziecięcej. Przenosi się tu Wojewódzka Poradnia Mózgowych Porażeń Dziecięcych z
ul. Gwiaździstej.
2004 rok – do Przychodni przechodzi 400 dzieci oraz zespół specjalistów z
likwidowanej przychodni przy ul. Tkackiej.

2004 rok – Program wczesnej rehabilitacji kobiet po mastektomii.
2005-2007 rok - program WWKSC.
18.09.2006 rok – zawarto umowę na dofinansowanie ze środków PFRON przy
współudziale Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Remont i modernizacja
obiektu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu w zakresie
termomodernizacji budynku, przebudowy pomieszczeń sanitarnych oraz
wymiany i montażu dźwigów osobowych”
Zadanie obejmowało:
•
•
•

przebudowę dwóch pionów toalet, (pion A – 2006r., pion B -2008r.)
wyodrębnienie szatni wraz z pomieszczeniami sanitarnymi (2006r.)
montaż nowej windy w pustym szybie windowym (2006-2007)

•
•

wymianę dwóch przestarzałych wind (2009r.)
wykonanie termomodernizacji budynku WZSOZ (lata 2005-2008)
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Budynek Przychodni
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2019 – 2020 rok - Realizowane prace remontowo - budowalne
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1. Modernizacja instalacji co. (wymiana grzejników i montaż izolacji instalacji co.
w piwnicy, likwidacja przestarzałych kotłów i podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej).
2. Wymiana drzwi zewnętrznych.
3. Modernizacja wentylacji.
4. Ocieplenie ścian w gruncie.
5. Ocieplenie stropodachu.
6. Modernizacja c.w.u.(ciepła woda użytkowa)- cyrkulacja ciepłej wody.
7. Modernizacja oświetlenia (montaż lamp LED oraz instalacja fotowoltaiczna).
„PROSTA DROGA DO ZDROWIA"- WDROŻENIE NOWOCZESNYCH
STANDARDÓW OPIEKI KOORDYNOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO
ŚLĄSKA PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE „DOBRZYŃSKA" ORAZ WOJEWÓDZKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO.
1. Utworzenie Centralnego Zintegrowanego Ambulatorium Specjalistycznego
CZAS wraz z zespołem gabinetów na parterze.

2. Utworzenie rejestracji ogólnej ze strefą pacjenta.

3. Utworzenie punktów Informacyjno-Koordynacyjnych (PIK).

4. Przeniesienie pracowni RTG na parter i zakup nowego aparatu RTG.

5. Przeniesienie rejestracji do laboratorium w bezpośredniej bliskości
laboratorium.

6. Przeniesienie poradni dermatologicznej.
7. Utworzenie nowoczesnego gabinetu zabiegowego ogólnego na III piętrze wraz
z pokojem obserwacyjnym (3 stanowiska).

8. Utworzenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni alergologicznej.
9. Reorganizacja poradni specjalistycznych m.in. porani angiologicznej,
neurologicznej oraz innych gabinetów konsultacyjno-zabiegowych.
10. Zakup nowych urządzeń (m.in. 3 x USG, Laser okulistyczny, OCT, sprzęt do
gabinetu stopy cukrzycowej itd.).

11. Utworzenie składnicy akt w piwnicy.
12. Wymiana windy towarowo-osobowej.
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CMD „DOBRZYŃKSA" W ZWIĄZKU Z
POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Dostosowanie budynku do pełnej i prawidłowej obsługi w zakresie osób
niepełnosprawnych polegający m.in. na:
1. Przygotowaniu kompleksu pomieszczeń w piwnicy budynku z przeznaczeniem
na hydroterapię (wirówki i basen rehabilitacyjny).
2. Przygotowanie pomieszczeń na krioterapię (kriokomora i sala gimnastyczna).
3. Zaplecze szatniowo-sanitarne.
4. Wymiana windy pozwalająca obsługiwać wszystkie rodzaje
niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej.
5. Przebudowa strefy komunikacji pionowej i poziomej w piwnicy.
6. Wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej umożliwiającej swobodna
komunikację dla osób niepełnosprawnych.
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE:
Zakres prac:
1. Instalacja nowego systemu ewakuacji- nowe czujki przeciwpożarowej/dymne
oraz systemem dźwiękowym wraz z oświetleniem ewakuacyjnym.
2. Montaż specjalnych drzwi przeciwpożarowych wydzielających poszczególne
piętra i ciągi komunikacyjne.
3. Wymiana poszycia świetlika.
4. Modernizacja przyłącza wody z rozdziałem na instalację przeciwpożarową oraz
modernizacja instancji hydrantowej z montażem hydroforu.

