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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE NOWEGO, WARTEGO 250 

MILIONÓW DOLARÓW BUDYNKU SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO NA STATEN 
ISLAND  

  
Zniszczony w wyniku huraganu Sandy kompleks South Beach Psychiatric Center 
został odbudowany i zabezpieczony przed kolejnymi huraganami i powodziami  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj oficjalne otwarcie nowego budynku 
szpitalnego Biura ds. Zdrowia Psychicznego w South Beach Psychiatric Center 
(SBPC) na Staten Island. Nowy obiekt o wartości 250 milionów dolarów, a także 
modyfikacje wprowadzone w kampusie South Beach mają zapewnić odporność na 
zagrożenia powodziowe, które doprowadziły do poważnych uszkodzeń SBPC w czasie 
huraganu Sandy.  
  
„Nowy budynek pomoże zapewnić najlepszą możliwą opiekę naszym pacjentom. 
Będzie także mocnym symbolem niezłomnej walki stanu Nowy Jork z przeciwnościami 
losu” – powiedziała gubernator Hochul. „Nowy obiekt i inne wprowadzone przez nas 
usprawnienia pozwolą lepiej chronić pacjentów, personel i infrastrukturę w czasach, 
gdy ekstremalne zjawiska pogodowe stały się normą”.  
  
Nowy budynek udowodnił swoją przydatność już w zeszłym roku, kiedy to został 
wykorzystany do pomocy w walce z pandemią COVID-19. Po niezbędnych 
modyfikacjach od kwietnia 2020 r. w obiekcie przyjmowano pacjentów z COVID. Przez 
nieco ponad rok w nowym budynku z opieki medycznej skorzystało łącznie 1022 
pacjentów z COVID-19.  
  
Komisarz Biura ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Nasi 
pacjenci i personel będą mogli korzystać z nowego, supernowoczesnego obiektu 
wyposażonego w sprawdzony sprzęt, który przyspiesza powrót do zdrowia i wpływa 
pozytywnie na zadowolenie pracowników. Nowy budynek poprawi również warunki 
medyczne poprzez scentralizowanie miejsc prowadzenia programów terapeutycznych, 
interakcji społecznych, rekreacji, fitnessu i edukacji. To wspaniała inwestycja w zdrowie 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Urzędu ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork, Reuben 
R. McDaniel III, powiedział: „Cieszymy się ze współpracy z OMH, która zaowocowała 
stworzeniem przyjaznego dla środowiska obiektu o zwiększonej odporności, 
świadczącego najwyższej jakości usługi dla tej grupy pacjentów. Dzięki udanej 



współpracy przy zarządzaniu projektem i realizacją budowy South Beach otwieramy 
nowy budynek, który będzie służył stanowi Nowy Jork i społeczności Staten Island 
przez kolejne dziesięciolecia”.  
  
Senator stanu Nowy Jork, Diane Savino, powiedziała: „Ten nowy, 
supernowoczesny obiekt stanowi potwierdzenie wysiłków stanu Nowy Jork na rzecz 
zapewnienia mieszkańcom najlepszej możliwej opieki psychiatrycznej i pokazuje naszą 
determinację w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych oraz zwiększaniu 
odporności i zdolności do świadczenia podstawowych usług – nawet w 
najtrudniejszych warunkach. Co najważniejsze jednak, nowy budynek zapewni 
pacjentom bezpieczne i pewne miejsce, w którym będą mogli otrzymać potrzebną 
pomoc medyczną”.  
  
Członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, Michael Cusick, powiedział: „Ten 
piękny, nowoczesny obiekt zapewni dostęp do wysokiej jakości opieki i usług 
pacjentom z całego miasta. Przemyślany projekt nowego budynku kładzie nacisk na 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zarówno pacjentów, jak i personelu, a także w 
pełni wykorzystuje walory estetyczne swojego położenia”.  
  
W tym miejscu można obejrzeć film prezentujący wygląd i cechy architektoniczne 
nowego budynku.  
  
Nowy, pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni 230 000 stóp kwadratowych został 
wzniesiony na palach na wysokości 20 stóp nad poziomem morza, aby zapobiec 
zalaniom, a jako dodatkowe zabezpieczenie wszystkie media zostały zainstalowane 
około 30 stóp nad poziomem morza. Projekt nowego parkingu uwzględnia środki 
przeciwdziałające skutkom powodzi, a na terenie całego kampusu zainstalowano nowe 
systemy odprowadzania wody. Budynek jest przyjazny dla środowiska i 
energooszczędny. Tzw. zielone dachy zapewniają naturalne chłodzenie, łagodzą skutki 
burz i zapewniają zgodność ze standardem LEED.  
  
Nowy budynek oferuje wyższą wydajność operacyjną poprzez centralizację wielu 
programów i działań terapeutycznych. Nowy korytarz z punktami wydawania leków i 
usługowymi, połączony z budynkiem usług centralnych, zwiększa efektywność 
dystrybucji usług pomocniczych.  
  
Stanowiska na oddziale są otwarte i położone centralnie, co zapewnia dobrą 
widoczność. Taka konstrukcja umożliwia bezpośrednie monitorowanie sytuacji i łatwe 
interakcje między personelem a pacjentami. Na oddziale znajdują się również 
prywatne pomieszczenia do badań i rozmów terapeutycznych oraz indywidualnych 
spotkań z personelem i pacjentami.  
  
Jednocześnie budynek został zaprojektowany w sposób zwiększający zadowolenie 
pacjentów i personelu. Według wyników badań otoczenie, w którym leczony jest 
pacjent, odgrywa istotną rolę w przebiegu terapii. Duże okna zapewniają dostęp do 
naturalnego światła i pięknych widoków. Na terenie placówki rosną rodzime trawy, 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=83b795f9-dc2cace8-83b56ccc-000babd9fe9f-d87e84447fad43a6&q=1&e=65f6f31f-b684-4195-ae02-18fc1fb96479&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi9sENm0tBcM


drzewa i krzewy, co ułatwia pielęgnację i pozwala cieszyć oko sezonowymi zmianami 
kolorów.  
  
Przebudowano też główne lobby, które stało się bardziej przyjazne, a jednocześnie 
zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Teren jest przyjazny dla osób z 
niepełnosprawnościami – dzięki nachyleniu podłoża przy parkingu i drzwiach 
wejściowych nie są potrzebne rampy ani schody.  
  
W nowym budynku znajduje się „deptak” z miejscem na salę recepcyjną, kawiarnię, 
punkty spotkań towarzyskich i sklep, a także dodatkowe pomieszczenia i przestrzeń na 
programy terapeutyczne, zajęcia oraz wizyty znajomych i rodzin.  
  
Nowy budynek szpitalny jest kolejną inwestycją po otwartym w 2014 r., wartym 42 
miliony dolarów budynku usług centralnych, który zastąpił ważne elementy 
infrastruktury zniszczone przez fale sztormowe spowodowane przez huragan Sandy.  
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