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تاثیر معماری پایدار بر طراحی عملکرد گرا در بیمارستان
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چکیده
وجود مشکالت زیاد در طراحی فضاهای درمانی و دیدگاه عملکردی نسبت به این فضا باعث شده که فضااهای درماانی باا وجاود عملکارد
حساس آن و تاکید متخصان بر امر آسایش روانی و جسمانی بیمار در فرآیند بهبود آن همچنان به عنوان یک معضل در میان صاحب نظران
این امر مطرح شود  .با وجود تحقیقات زیادی که در این عرصه صورت گرفته است همچنان در طراحی این فضاها توجه صرف باه عملکارد
است و طراحی فضاها و استفاده صحیح از دیدگاهای روانشناسی و زیبایی شناسی نادیده گرفته می شود هدف این مقاله پاسخگویی به ایان
سوال است که آیا نگاه طراحی فرمیک بیمارستانها با دیدگاه همسو با طبیعت و اصول انسانی و اجتماع نگر می تواناد در فضااهای درماانی
صورت گیرد؟ و این دیدگاه در عرصه عملکرد فضاهای درمانی به چه صورتی با آن برخورد می شود؟ تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی اسات
که با استفاده از داده های کتابخانهای و پرسشنامه به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از انالیز کمی و کیفی کاه از نتاایج مشااهدات
میدانی ،ویدئو ها و پرسشنامه به دست می اید به تحلیل و پاسخگویی به سواالت می پردازد .در ادامه به این نتیجه می رسیم که عالوه بار
اینکه طراحی فرم بیمارستان آسیبی به عملکرد بیمارستان وارد نمی کند بلکه در جهت تکمیل این عملکردها و آسایش روانی بیمااران مای
تواند به نتیجه ای مثبتی دست یابد.
واژههای كلیدی :معماری پایدار،بیمارستان ،فرم بیمارستان،پایداری،فرم

 2این مقاله بر مبنای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی عاشورپور با عنوان " طراحی بیمارستان  100تخته خوابی با رویکرد معماری پایادار در تهاران" ،دانشاگاه
آزاد اسالمی واحد عجب شیر ،گروه معماری و شهرسازی و به راهنمایی استاد "جناب آقای دکتر مهشید میکائیلی " ،نگاشته شده است.
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 .1مقدمه
با مطالعه کلی در رویکرد توسعه پایداری می توان متوجه شد که این دیدگاه تمام بسترهای علمی،هنری و فلسفی را شامل شده و باه
صورت یک الگو برای شیوه زندگی در آمده اند.اما به دلیل ضعف های بنیادی در تفسیر ایان رویکارد در حیطاه معماری،متاسافانه تااکنون
طرحی که با اصول اولیه و هدف این رویکرد هماهنگ باشد.
طراحی بیمارستانها در فضای معماری امروز،بر گرفته از فلسفه های معماری مدرن است حال آنکه این معماری و فلسفه ها ی حااکم
بر آن سالهاست از فضای جهان رخت بر بسته است .با آنکه صاحب نظران معماری خود بر این امر آگاهند دلیل استفاده از آن را اصول حاکم
بر طراحی بیمارستان قلمداد می کنند این در حالی است که پزشکان و پرستاران که با اینگونه فضااها در ارتباا اناد ایان امار را کاه بایاد
فضاهای داخلی یا بیرونی بیمارستان از یک فرم خاص پیروی کند رد می کنند هار چناد نمای شاود ایان امار را کاه قسامتی از فضااهای
بیمارستان دارای الگوی حساسی از لحاظ دسترسی ،اجتماعات و...را نادیده گرفت .اماا اینگوناه اساتفاده عملکارد گارا و باه دور از تفکارات
معمارانه ناشی از ناکارآمدی فضاهای آموزشی و عدم تطابق فلسفه های روز دنیا با آن است در این میان خالء فیلساوفان و نظریاه پاردازان
کامال محسوس است  .در همین راستا در ادامه مطالب سعی بر آن می شود تا با تبین و توضیح رویکرد توسعه پایدار سعی در باز کردن راهی
برای به کارگیری آن در میان فضاهای بیمارستان باشیم .
در کشورهای در حال توسعه با افزایش رشد جمعیت ،تغییر الگوی بیماریها و تغییر نیازهای بهداشتی ،درمانی و توانبخشی مردم ساختار
بیمارستان بعنوان واحدی از نظام تندرستی ،دستخوش تغییر و تحول می باشد .این تغییر با گذشت هر دهه و سیعتر و عمیق تر میشود ،باه
نحوی که پس ازگذشت پنج دهه از ساخت اکثر بیمارستانهای کشور بندرت مای تاوان سااختاراولیه و طارح ابتادایی سااختمان را مشااهده
کرد(.گودرزی )1385،
مایکل فیری و بینگ چن ()2014در رساله خود بر پتانسیل همکاری استراتژیک بین فرایند طراحی مبتنی بر شواهد و اهمیات رو باه
رشد طراحی پایداری در دامنه مراقبت های بهداشتی تاکید داشتند.همه این تحقیقات نشان می داد تغییرات فرهنگی و نیز توسعه فرهنگ در
صنعت بهداشت و درمان که در مرحله اول ،انجام تحقیقات دقیق و طولی که ارتبا بین استراتژی های طراحی خاص و یا مداخالت و نتایج
را نشان می دهد .مرحله دوم ارزیابی مدوام پس از پروژه به منظور به دست اوردن بازخوردها،برای استفاده در پروژه های آینده است .توساعه
ابزار برای ترجمه و انجام تحقیقات یکی دیگر از فعالیت بسیار مورد نیاز برای کمک به پزشکان است (.مایکل فیری و بینگ چن)2014،

 .2ادبیات تحقیق
.1.2پیشینه تحقیق:
بحث توسعه پایدار و فضاهای درمانی در مقاالت ،رساله ها و کتب مختلفی بررسی و آنالیز شده اند مایکل فیری و بینگ چن در
رساله دکترا خود که به عنوان پایداری و شواهد طراحی بر اساس بهداشت  ،درمان و مستغالت در سال  2014به چاپ رساندند
در حال کار بر روی ماهیت طراحی مبتنی بر شواهد در طراحی فضاهای درمانی و بهداشتی و رویکرد توسعه پایدار هستند آنها
بخصوص در حال توسعه یک روی کرد برای ادغام طراحی مبتنی بر شواهد در فضاهای بهداشتی و درمانی با رویکرد توسعه پایدار
هستند آیا این دو با هم در تناقض هستند ؟یا با هم سازگار هستند؟یا آنها را باید با هم به صورت جد ا بررسی کرد؟یا به ترتیب
یکی پس از دیگری؟  (.مایکل فیری و بینگ چن)2014،همچنین فیلومینا ام بلوزن در کتاب مربو به نحوه ایجاد ساختمان سالم و راحت
که در سال  2012منتشر کرده نشان می دهد که طراحی فضاهای داخلی امری پیچیده و بسیار مشکل می باشد او همچنین
در تالش است که خواننده را با برخی از دانش های بنیادین و بینش های فعلی در زمینه طرز تفکر طراحی داخلی برای کمک
به محیط زیست آشنا کند ( .)2012، Philomena M. Bluyssenهمچنین در بحث پایداری و فضاهای درمانی رساله ها و کتب
زیادی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند که به صورت جداگانه به برخی از آنها اشاره شده.
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.2.2معماری پایدار
اصطالح" "sustainمشتق از واژه ی التین " "sustenereمعنی" در هستی نگه داشتن ،قادربه نگهداری بودن در یک حالت یا شرایط
خاص"است (.)Lawrence, R.J.,111-127-2006و به دلیل ریشه های زیست محیطی این اصطالح ،بیشتر در مورد مسائل زیست محیطی
و اقلیمی استفاده میشود .ولی با این حال ،اصطالح پایداری برای اولین بار به عنوان یک مفهوم زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصاادی باا
انتشار گزارش کمیسیون براتلند در سال  1987تحت عنوان" آینده ی مشترك ما "با مضامون" مرتفاع کاردن نیازهاای کناونی بادون
مخاطره انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود" و کنفرانس" بحث میان سران زمین "سازمان ملل در سال  ، 1992وارد
عرصه ی جهانی گردید( )un,1987ودر راستای رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار رفته رفته وارد رشته های مختلاف همچاون اقتصااد،
شهرسازی ،معماری ،مصالح ،تکنولوژی و اکولوژی شد .هر یک از این رشته ها با در نظر داشتن"کل نگری "مفهوم توسعه پایدار به ساه
موضوع پایه ای اقتصاد ،جامعه انسانی و محیط زیست نه از زاویه ی منحصر به فرد هریک بلکه درارتبا این عوامل با یکدیگر ،روشاها و
تعاریف مختلفی از پایداری ارائه مینمایند .برای مثال در زمینه ی اکولوژیکی ،پایداری به عنوان توانایی اکوسیستم برای حفا فراینادهای
زیست محیطی ،تنوع زیستی وبهره وری درآینده و استفاده از تکنولوژی به عنوان جزیی از طبیعت ودر هماهنگی کامل با آن مطرح میشود
وتمام عرصه های کشاورزی ،مسکن ،انرژی ،طراحی شهری ،حمل ونقل ،اقتصاد ،خانواده ،منابع مصرفی ،جنگل داری ،بیابانها و ارزشهای
اصلی زندگیمان را در بر میگیرد (.لطیفی)1388,
در معماری ،پایداری به عنوان یک اصطالح عمومی برای توصیف طراحی ساختمانهایی پایا از جنبه هاای مختلاف تکنولاوژیکی ،مصاالح،
اکولوژیکی و محیطی استفاده میشود.در طراحی پایدار ساختمان و شهر به مانند موجودات زنده در نظر گرفته میشاوند کاه غاذا میخورناد
)مصرف سوخت)و ضایعات پس میدهند ،دارای عمر میباشند و پیر میشوند و نهایتا میمیرند؛ یعنی ساختمان نیز مانند سایر عناصر موجود در
طبیعت دارای سه فرآیند پیدایش ،رشد و زوال میباشد و به عنوان جزیی از طبیعت باید در چهارچوب آن باشد ،نه فراتر از آن و باه ساوی
پایداری حرکت نماید
از سویی مقوله ی معماری پایدار امری فراگیر بوده ،مانند گرایش های قبلی به سبک معماری منجر نمیشود و با وجود اینکه دغدغه اصلی
آن مربو به مساله محیط زیست میباشد از تمامی گرایش های پیشین که به مساله ی تقلیل استفاده از مصالح و انرژی توجه کارده اناد
بهره میگیرد.گرایشهایی همچون معماری فناوری ،معماری بومی ،معماری هوشمند و همچنین طراحی محیطی ،معماری رفتار گرا ،معماری
اقتصاد محور و ...این در حالیست که به واسطه ی خاستگاهای گفته شده خودرا از معماری های پیشینی که کارکرد یا ایجاد فرم محا
را دنبال می نمودند متمایز میسازد .میتوان گفت ،طراحی پایدار نوعی از معماری است که از حداکثر استعدادهای محیطای بارای آساایش
مصرف کنندگان سود می جوید و ابزارها و راهکارهای هوشمندانه ای را در آن به کار میگیرد.
به طور کلی معماری پایدار را میتوان معماری دانست که نسبت به ویژگیها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیتهاای بساتر
خود در راستای ایجاد شرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه مینماید .یعنی کمترین صدمات را بر محیط زیست دارد .عالوه براین نسبت به
تغییرات ،شرایط و نیازها انطباق پذیر و تداوم پذیر است وبه عبارت دیگر معماری منحصر به فردی است که ضمن توجه به نیازهاای زیباا
شناختی با ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق است (.گلشنی منش )1388,
در چهار چوب معماری پایدار ،پایداری از طریق سه مؤلفه ی عمده ی زیر برقرار میگردد:
.1پایداری در مصالح وتکنولوژی ساخت)پایداری عناصر)
.2پایداری در منابع انرژی
 .3پایداری در محیط زیست
خلق ساختمانهای پایدار مستلزم درنظر گرفتن پایداری در سه مؤلفهی ذکر شده میباشد .در واقع چاالش معمااران در طراحای پایادار ،پیادا
کردن توازن و تعادل میان مالحظات تکنولوژیکی ،مصالح ،در دسترس بودن منابع و پایداری زیست محیطی است) Attmann,2010(.
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.3,2فضاهای درمانی:
در کشورهای در حال توسعه با افزایش رشد جمعیت ،تغییر الگوی بیماریها و تغییر نیازهاای بهداشاتی ،درماانی و توانبخشای ماردم سااختار
بیمارستان بعنوان واحدی از نظام تندرستی ،دستخوش تغییر و تحول می باشد .این تغییر با گذشت هر دهه وسیعتر و عمیق تر میشاود ،باه
نحوی که پس ازگذشت پنج دهه از ساخت اکثر بیمارستانهای کشور بندرت می توان ساختاراولیه و طرح ابتدایی ساختمان را مشاهده کرد.
در روش رایج احداث بیمارستان به کمک شناخت شاخصهای جمعیتی ،الگوی بیماردهی ومحاسبات ویژه ،دامنه فعالیات ومحال اساتقرار آن
تعیین ،و ضمن تشریح فرآیندهای ارائه خدمت در هر بخش  ،برآورد تعداد نیروی انسانی شاغل ،پیش بینای وساایل و ابازار ماورد اساتفاده،
تعیین ارتباطات درون بخشی و تخمین سطح مورد نیاز هر فعالیت ،به کمک اصول مهندسی ،طراحی داخلی و تعبیه فضاها برآورد می گردد.
طراحی مبتنی بر مدارك نشان از محبوبیت طراحی معماری و تاثیر آن در بهبود بیمار و رفاه کارکنان  ،فرایند درمان بیمار ،کاهش استرس و
افزایش ایمنی دارد .این رویکرد به اهمیت روش استفاده از شواهد قوی و استخراج داده های معتبر از روش ها و مطالعات دقیاق باه منظاور
تاثیر گذاری در طراحی و پیامدهای آن تاکید دارد.از این رو ،این تعریف تالشی برنامه ریزی شده برای تصمیم گیری در طراحای بار اسااس
بهترین شواهد پژوهشی موجود است ...طراحی مراکز درمانی مبتنی بار شاواهد بارای ایجااد مراکاز درماانی ،حمایات از مشاارکت خاانواده
ها،تاثیرگذاری در حرفه کارکنان،حمایت از کارکنان تحت تنش مورد استفاده قرار می گیرد (. )Hamilton 2003
طراحی مبتنی بر شواهد از دنیای پزشکی ،پزشکی مبتنی بر شواهد به طرح ها منتقل شده است به عنوان مثال استفاده صاریح و آگاهاناه از
بهترین شواهد موجود در تصمیم گیری جهت مراقیت از بیمارن منحصر بفرد توسط بهترین شواهد خارجی در دسترس منظور ماا تحقیقااتی
پزشکی مربو به علوم پایه ،به ویژه تحقیقات متمرکز باالینی از بیمااران باا دقات و تاییاد آزمایشاهای تشخیصای(از جملاه معایناه هاای
بالینی)،قدرت تولیدکنندگان پروگنوستیک،و اثر بخشی و ایمنی درمانی توانبخشی و رژیم های پیشگیرانه است.شواهد خارجی بی اعتبار قابال
تست های تشخیصی و درمانی را گذرانده و به جای آنها امکانات جدید قوی تر،دقیق تر،موثرتر و امن تری را کاه بهتارین شاواهد موجاود
هستند جایگزین نموده که باعث کاهش سریع خطرات عمل در استفاده از عمل های تصادفی بخصوص با بررسی های نظام یافته در مقابل
چندین نتیجه بررسی تصادفی می شود که به احتمال زیاد به ما اطالعات کافی جهت قضاوت در مورد درمان را می دهد و احتمال گمراهای
پزشک کاهش می یابد این اثر گذاری آن را تبدیل به استاندارد طالیی در تشخیص های درماانی کارده اسات ( Sackett et al. July
.)1996aهمچنین پزشکی مبتنی بر شواهد به ادغام تجارب بالینی فرد با بهترین شواهد خارجی موجود از تحقیقات سیستماتیک نیاز دارد
). (Sackett and Haynes 1996; Sackett et al. January1996

.4,2فضای درمانی پایدار:
طراحی پایدار بخشی از یک تصویر بزرگتر توسعه پایدار است که به هدایت تولیدات پااك در ساطح جهان،اقتصااد سیساتمهای تولیادی و
هدایت چرخه زندگی کمک می کند.این رویکرد یا استراتژی ،پتانسیل بهبود بازده ،افزایش کیفیت محصاوب و فرصات هاای باازار(داخلی و
خارجی) و همزمان بهبود عملکرد زیست محیطی را دارد.با تغییر تولید و مصرف الگوهای ناپایدار فعلی می توان از تعداد زیادی از اساتراتژی
های طراحی برای توسعه پایدار بهره مند شد.
در سراسر جهان ،ساختمان های مسئول تولید حدود  ٪30از مواد خام مصرفی و  40درصد از تولید گازهای گلخانه ای باا مصارف انارژی و
تولید کربن هستند.هدف ساخت و ساز پایدار به طور سیستماتیک کاهش این ارقام با تمرکاز بار تحاوالت آیناده و همزماان ارائاه مزایاای
اجتماعی و اقتصادی است.طراحی ساختمانهای سبز باعث به حداقل رساندن تخریب زیست گاههای طبیعی و تنوع زیساتی،کاهش آلاودگی
آب و هوا،مصرف بهینه آب و استفاده از انرژی،تولید محدود زباله با توجه به بازیافت آن و افزایش بهره وری کاربر می شود.
بنابراین ماموریت فضاهای درمانی نیاز به اهداف قابل اندازه گیری و اهدافی که توسعه پایدار را حمایت کند و منجر به افزایش توانایی یاک
سیستم بهداشت و درمان از لحاظ زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی شود.
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شکل -1روابط متقابل بین استراتژی طراحی ،تاکتیک ها و عملیات
طراحی برمبنای توسع پایدار در فضاهای درمانی دارای اهمیت ویژه ایی می باشد زیرا بیمارسانتانها و دیگار فضااهای درماانی تااثیر بسایار
زیادی در تولید اقتصاد جغرافیایی( در برخی موارد تا حدود بیش از  ٪20گردش مالی )دارند.کیفیت طراحی محیط زیست ساخته شاده اماری
مهم و حیاتی است زیرا نه تنها منجر به رفاه اقتصادی بلکه به برنامه های اجتماعی نیز کمک می کند.
طراحی بیمارستانهای بر اساس الگوهای معماری پایدار عالوه بر تاثیر گذاری بر جنبه های زیست محیطی که شامل دفع صحیح زباله هاای
بیمارستان،استفاده از منابع تجدید پذیر و ...می باشد تاثیر بسزایی بر جنبه های اجتماعی و اقتصادی در بیمارستانها دارد که ایان امار گاامی
مهم در توسعه بعد روانی و عملکردهای بیمارستانها دارد .الگوی فضای درمانی پایدار الگویی است کاه ضامن حفاط الترناتیوهاای معمااری
پایدار باعث تقوبت رابطه میان کاربران (پزشک،بیمار و خانوادهای بیماران)شود.

 .3 .4روش تحقیق:
برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای (کتب ،پایان نامه هاا ،مجاالت و مقااالت) و ساایت
های عملی مرتبط و نیز مطالعات میدانی (بازدید از پروژه های مشابه ،بازدید از دفاتر فنی و مصاحبه با اهل فن و نظر) اطالعات مورد نیاز به
دست خواهد آمد..
روش تحقیق این نوشتار تجزیه و تحلیل به صورت تطبیقی و قیاسی است .با انتخاب اصاول طراحای پایادار و در نظار گارفتن معیارهاایی
همچون مسائل زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی ،چندین بیمارستان در سطوح جهانی برگزیده خواهد شد .در هار یاک از بیمارساتانها،
الگوی ساخت و سازها برررسی و مورد تجزیه و تحلیل اقلیمی قرار خواهد گرفت تا در نهایت از بررسی تطبیقای آنهاا ،اصاول و الگوهاای
مناسب فرمی مناسب برای بیمارستان حاصل شود و در نهایت با پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق در جهت رسیدن به اثبات فرضیه مقالاه
،نتیجه اصلی مقاله حاصل می شود.
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.5نمونه های موردی:
.1,5بیمارستان کودکان آلبرتا

شکل .1بیمارستان کورکان البرتا.منبع اینترنت
این بیمارستان توسط شرکت معماری و طراحی داخلی کاسیان طراحی شده و از همان ابتدا به صورت فضاایی رنگارناگ (شاکل )2و پویاا
برای کودکان در نظر گرفته شده است.
مهمترین سوال قبل از آغاز پروسه طراحی این بود " :چه چیزی باعث می شود کودك در بیمارستان احساس آسایش کند؟" برای دساتیابی
به پاسخ این سوال کارگاه های طراحی به کمک بیماران و خانواده آنها و کارکنان ،بحثهای آزاد تشکیل می داد و از شرکا خواسته می شد تا
بیمارستان ایده آل خود را توصیف کنند .ایده های حاصل از این کارگاه ها شکل طرح را بوجود آورد :بکارگیری نور روز ،جذابیت ،عملکارد و
تاثیر گذاری ،محیط گرم و پویا و هماهنگی با طبیعت.

شکل .2بیمارستان کورکان البرتا.منبع اینترنت
زمانی که از کودکان خواسته شد که احساس خود را در مورد بیمارستان بیان کنند ،بر خالف پیش بینی تیم طراحی کاه انتظاار پاساخ درد و
ترس را داشتند ،کودکان از بیمارستان به عنوان فضایی کسل کننده و تاریک یاد کردند و بدین ترتیب دیدگاه گروه طراحای تغییار کارد .در
تمرینی دیگر با دادن تعدادی مداد و کاغذ از کودکان خواسته شد تا دیدگاه خود را از بیمارستان ترسایم کنناد .نظارات کودکاان نسابت باه
سنشان بسیار منطقی بود :پنجره ها و ساختمانهای رنگارنگ و تخیلی ،مصالح گیاهی و وجود حیوانات خانگی.
پنجره ها جهت کاهش مقیاس بنا بکار گرفته شد .رنگهای روشن و جسورانه به عنوان محور اصلی طراحی قرار گرفت .بارای بیماارانی کاه
قادر به بیرون رفتن نیستند یک اتاق نورگیر با پنجره های بزرگ تعبیه شد تا فضای بیرون را به داخل ساختمان هدایت کند .فضای دو طبقه
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مرکزی بیمارستان نه تنها استفاده کنندگان را هدایت کرده و در یافتن راه به آنها کمک می کند ،بلکه به صورت تاتری است در اطراف که با
سن قابل جابجایی ،به همراه نور و صدا تکمیل می شود.
خوش آمد گویی به کودکان بیمار و خانواده های آنها قبل از ورودشان به بیمارستان ،از پارکینگ گرم و سر پوشیده آغاز می شود که در حکم
پناهگاهی است جهت مقابله با سرمای سرد زمستان .برای خانواده هایی که شب هنگام می رسند مکانی بارای اقامات و خادماتی از قبیال
صبحانه قبل از یافتن هتل وجود دارد.
طراحی یک راهرو با یک ورودی از خارج بیمارستان و ورودی دیگر از داخل به کودکان این اجازه را می دهد تا اوقاتی را با حیوانات خاانگی
سپری کنند .یک آکواریوم ،یک آتلیه هنر و موسیقی ،و فضاهای بازی و تجمع مرکزی ،بیمارستان را مبادل باه مکاانی جالاب و نشاا آور
نموده است.
یک بخش شامل کتابخانه ،مشاوران و امکانات کامپیوتر ،واقع در طبقه دوم ،خانواده ها را قادر می سازد تا در مورد بیماری فرزندشان آموزش
ببینند .عالوه بر آن شش باغ ،از جمله یک باغ سیب ،خوشی و آساایش را بارای خاانواده هاا فاراهم مای سازد(.ساایت بیمارساتان آلبرتاا
.)www.childrenshospital.ab.ca
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول:1شاخص های پایداری بیمارستان آلبرتا منبع (نویسنده)
شاخص های پایداری موجود در بیمارستان البرتا
سوئیت اسکان خانواده
آموزش دانشجویان پزشکی ،پرستاران و دیگر کادر بهداشتی بر اساس برنامه های آموزشی
انجمن حمایت از خانواده
برنامه پشتیبانی از غم و اندوه
برنامه هنر درمانی
ارائه برنامه باغ شفا برای بیماران بستری و سرپایی
خانه راحت وآرام را برای خانواده هایی که محل زندگیشان دور از بیمارستان قرار دارد
مراقبت معنوی
اتاق به عنوان فضای مقدس

.2.5مركز درمان صدای سوگا در مکزیک ؛ معماری پایدار با مصالح بوم آورد

شکل .3بیمارستان سوگا ،آوای گایا.منبع اینترنت
"سوگا ،آوای گایا " (شکل ،)3مرکز درمان صدایی در مکزیک می باشد که توسط معماران محلی شهر مورلوس ،استودیو کاساپابلیکا ،طراحی
و ساخته شده است .این مرکز شامل یک فروم معبد مختص صدا ،یک استودیو ضبط صدای حرفه ای ،یک فروم در فضای بااز ،اتااق هاای
درمان ،یک کافی شاپ ،دفاتر و اتاق های استراحت می باشد.
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کانسپت این طراحی تفسیری از هندسه مقدس بوده است که از تنظیمات صور فلکی و ستارگان همانند اعداد و مراکاز انارژی گرفتاه شاده
است .پایداری این ساختمان ،یکی از اولویت های اصلی بوده است که شامل خصوصیات و شرایط انرژی باالی خورشیدی و بادهای مناسب
می باشد که به بهینه سازی عملکرد و قابلیت های ساختمان کمک به سزایی نموده است.
با انتخاب های طبیعی و استفاده از متریال های بومی ،این طرح ،نمایشی از احترام و همگونی با طبیعات اطاراف آن مای باشاد .در سااخت
لندسکیپ مجموعه نیز از گیاهان بومی محلی و سیزیجات خوراکی استفاده شده است که می توانند به نوبه ی خود ،مواد اولیه ی کافی شاپ
را نیز فراهم نمایند .عالوه بر این پشت بام سبز نیز ،به تنظیم دمای داخلی ساختمان و تکنولوژی های تجدیدپذیر اضافه شده جهت مدیریت
آب و الکتریسیته ،کمک بسزایی می نماید(.سایت )www.designboom.com
ردیف
1
2
3
4
5

جدول:2شاخص های پایداری بیمارستان سوگا منبع (نویسنده)
شاخص های پایداری موجود در بیمارستان سوگا
استفاده از انرژی باالی خورشیدی و بادهای مناسب
انتخاب های طبیعی و استفاده از متریال های بومی
احترام و همگونی با طبیعت اطراف
استفاده از گیاهان بومی محلی و سیزیجات خوراکی در طراحی لندسکیپ
استفاده از پشت بام سبز

.2,5بیمارستان کودکان  Meyersدر فلورانس ایتالیا
در این بیمارستان ،تالش های بسیاری در راستای فراهم آوردن شرایط آسایش بیماران جوان ،صورت گرفته است.

شکل  .4بیمارستان کودکان  .Meyersمنبع اینترنت
بیمارستان کودکان Meyersدر فلورانس ایتالیا واقع شده است که از طراحی پایدار برای بهبود بیماران خود استفاده می کند .این بنا  ،یاک
هسته ساختمانی متعلق به قرن بیستم است که بال های آن به تازگی طراحی شده است؛ویژگی های بی نظیر استفاده از نورطبیعی  ،بام سبز
گسترده و فضاهای باز ،از شاخصه های اصلی این طراحی هستند.
در این بیمارستان ،تالش های بسیاری در راستای فراهم آوردن شرایط آسایش بیمااران جاوان ،صاورت گرفتاه اساتRomano Del .
 Nordمدیر شرکت معماری  CSPEچنین اظهار می دارد که“ :ما قصد داشتیم خاطره ای از گذشاته را زناده کنایم؛ در حاالی کاه ساازه
زمخت بیمارستان کمترین تأثیر را به همراه داشته باشد".
بیماران ،مسیر سرپوشیده ای را برای رسیدن به آتریوم اصلی طی می کنند (این مسیر پوشیده از گیاهان بسیاری است!) نور طبیعای در فضاا
به کار گرفته شده است و ستون های آتریوم مانند درخت به نظر می رسند .شیشه های ردیف های باالتر با سلول های خورشیدی پوشانیده
شده است که عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی ،در کاهش خیرگی نیز مؤثر خواهند بود.
ساختمان جدید در دل تپه قرار گرفته که با محوطه سازی خاص خود ،ترکیب شده است؛ که این تأثیر بعدها با حضور بام سبز پررنگ تر می
شود .اتریوم باالیی ،دسترسی رو به بام سیز دارد که کودکان را به سمت محوطه بیرون هدایت می کناد 47 .کالهاک مناابع ورود ناور باه
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فضاهای داخل هستند .این مجموعه تحت نظارت اتحادیه انرژی اروپا ،گسترش یافته و مصرف انرژی خود را تا حدود  %62در تهویه و %80
در برق ،کاهش داده است(.سایت )www.memarinews.com
ردیف
1
2
3

جدول:3شاخص های پایداری بیمارستان  Meyersمنبع (نویسنده)
شاخص های پایداری موجود در بیمارستان Meyers
استفاده از  ،بام سبز گسترده
استفاده از سلول های خورشیدی
کاهش مصرف انرژی  %62در تهویه و  %80در برق

.6نتیجه گیری:
پس از مطالعه نمونه های مشابه و بررسی و انالیز داده ها و شواهد معماری پایدار این مقاله نشان می دهد که هر پروژه بهداشاتی و درماانی
در ابتدا باید به عنوان یه پروژه معماری شناخته شود  ،که در ابتدا هدف آن فقط بررسی و جمع آوری داده های می باشاد  ،پاس از بررسای
این داده های و آنالیز آنها به یک مجموعه چشم انداز در راستای معماری پایدار و افزایش کیفیت و ایمنی کارکنان دست خاواهیم یافات باا
توجه به مطالعات موجود طراحی سازه و معماری بنای فضاهای درمانی صرفا بر اساس عملکرد ناکافی است و نیازمناد یاک تغییار کلای در
چشم اندازهای آموزشی و اساسی دارد به ویژه پذیرش این موضوع به عنوان بخشی از آموزش درسی در دانشگاههای معماری گامی مهم و
ضروری است .همه اینهای به معنی یک تغییر فرهنگ و همچنین توسعه این فرهنگ در برنامه بهداشت و درمان اسات کاه در مرحلاه اول
شامل انجام تحقیقات دقیق و تاثیر این نتایج در طراحی مراکز آموزشی است و دوم بررسی نتیج حاصل از بازخورد این نتاایج را شاامل مای
شود ودر نهایت پس از بررسی نمونه های موردی وتحقیقات انجام شده در حوزه پایداری و بیمارستانها  ،انجام مجموعاه اقادامات زیار مای
تواند گامی مهم در افزایش کارایی و تطبیق بیشتر عملکرد و طراحی داخلی با معماری پایدار باشد:
-1لندسکیپ دیجیتال

امروزه تاثیر دنیای مجازی بر روی تمام اقشار جامعه از کودکان گرفته تا بزرگساالن امری بدیهی است آنچه در این میان اهمیت دارد شایوه
برقراری بیماران با هر کدام از این ابزارها است.
-2لندسکیپ پایدار:

همچنان که از نام آن پیداست هدف این نوع فضاها در گیر کردن بچه ها با محیط طبیعی و آموزش انان برای رسیدن به سه هدف زیر می
باشد-1احترام به محیط زیست-2سازگاری اجتماعی-3به صرفه از لحاظ اقتصادی.همچنان که در پروپازال باه تفسایر شارح داده شاد ایان
اهداف از هدفهای توسعه پایدار می باشد که در صورت آموزش بیماران در تمام بسترهای اجتماعی می توان به فرا گیر شدن این رویکرد در
جامعه منجر شود.
-3تامین خدمات سالمتی برای همه ی جامعه:

بسیار از افراد جامعه در کشورهای جهان سوم از حداقل خدمات بهداشتی و سالمتی برخوردار نیستند.آنا تواناایی پرداخات هزیناه هاای الزم
جهت بهره مند از امکانات بهداشتی را ندارند در این کشورها باید سازمان حامی جامعه بشری هزینه این خدمات را بر عهده بگیرد تا آنان نیز
این خدمات را دریافت کنند.
-4ایجاد بخش مشاوره برای ارتقا سطح خدماتی

هر بیمارستان یا فضای معماری به مرور زمان کیفیت خدمات دهی آن به دلیل پیشرفت علوم و تکنولوژی به پایین سطح اساتاندارد جهاانی
می رسد برای جلوگیری از این امر باید یک بخش تحقیقاتی و مشاوره شامل کودکان،خانواده ها ،پزشکان و پرستاران همواره سطح استاندارد
جهانی را با بیمارستان چک کرده و آن را بهبود بخشند.
-5تقلیل انرژی مورد نیاز بیمارستان :

در مرحله برنامه ریزی فضای زیادی برای این امر در شکل بیمارستان به منظور بهره بردن از معمااری پایادار خورشایدی و سیساتم هاای
طبیعی تهویه وجود دارد.
-6استفاده از منابع قابل تجدید انرژی و یک شبکه گرمایی مشخص:

9

www.SID.ir

Archive of SID

عالوه براین وجود یکی شبکه مجازای گرماایی سابب.تابش خورشید به معرفی سیستم های کارامد حرارتی و فوتووالتائیک منجر می شود
. تهویه و خنک سازی را به بهترین شکل پوشش می دهد،بهره برداری از انرژی حرارتی خورشید می شود و نیازهای گرمایشی
:منابع
.1383 ، تهران107- 94 : ص، 41 40 - : ش، مجله آبادی،""معماری پایدار، فرهاد،احمدی.1
20-23 صص،24-25 شماره، جستارهای شهرسازی،») «زنان و فضاهای شهری1387(  رویا،تمدن-1
1390  اردیبهشت28  بازبینیشده در.1388  آبان24 ،یکشنبه، دانشگاه تهران، انسانشناسی و فرهنگ.) ناصر (فارسی،فکوهی-2
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48-55 صص،25-24 شماره، جستارهای شهرسازی،») «درآمدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی1387(  الهام و همکاران، ضابطیان-5
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