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Lazaret w Szczecinie (Fot. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie)

Zobacz zdjęcia (15)

Ciekawe zdjęcia lazaretów szczecińskich zlokalizowanych podczas I wojny światowej w
budynkach szkolnych ma w swoich zbiorach Archiwum Państwowe w Szczecinie. Jak
wyglądała opieka medyczna w tamtym okresie?
Nazwa lazaret wywodzi się od włoskiego lazzaretto - szpital zakaźny. Z czasem oznaczała szpital
wojskowy, polowy.
Jak podaje "Encyklopedia Szczecina" pod redakcją prof. Tadeusza Białeckiego pod hasłem
"Lazaret miejski", pierwszy Stadtlazarett w mieście powstał na przełomie 1733/34 roku na
Łasztowni.
"Rozwiązywał w znacznym stopniu cięŜką sytuację chorych w mieście (wielu z nich gnieździło się w
wilgotnych i ciemnych piwnicach bez Ŝadnej opieki)" - pisze autor tego hasła w "Encyklopedii
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Szczecina". Podaje, Ŝe miasto wyłoŜyło na tę inwestycję 2254 talarów. TakŜe miasto utrzymywało
ten lazaret poprzez tzw. kasę ubogich. Około 1778 r. szpital został przeniesiony do nowo
wybudowanego lazaretu przy ówczesnej ulicy Pladrin (dziś Celnej).
W XVIII w. powstały w mieście takŜe dwa lazarety dla wojska: w rejonie ul. św. Ducha oraz Nowej
Bramy Panieńskiej. W XIX w. opieka zdrowotna się rozwinęła. M.in. w latach 70. zapadła decyzja o
budowie szpitala na Pomorzanach. Sama budowa rozpoczęła się w 1876 r.
Prof. Edward Włodarczyk w trzeciej części "Dziejów Szczecina" wyjaśnia, Ŝe "do chwili zburzenia
murów miejskich rolę szpitali pełniły lazarety wojskowe połoŜone w obrębie twierdzy". Ale do
rozbudowy szpitali zmuszał władze miejskie rozwój miasta i powiększanie się społeczności.
Prof. Włodarczyk pisze: "W 1876 r. rozpoczęto budowę szpitala na Pomorzanach. Częściowo w
kosztach partycypowało państwo. Pomimo tej inwestycji miasto w 1880 r. (90 tys. mieszkańców)
dysponowało tylko 353 łóŜkami szpitalnymi. Baza lecznicza ulegała powolnej poprawie (m.in. w
końcu XIX w. rozpoczęto budowę szpitala przy ul. Arkońskiej). W 1910 r. szpitale miały ponad 800
łóŜek, lecz jednocześnie liczba mieszkańców w porównaniu do 1880 r. potroiła się, osiągając prawie
270 tys.".
Na początku XX w. powstały szpitale na przedmieściach, fundacje szpitalne i domy opieki
zdrowotnej.
W zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie przetrwały zdjęcia lazaretów niemieckich z
okresu I wojny światowej zlokalizowane w budynkach szkolnych w Szczecinie.
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