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Abstract
During the past decades, the holistic
approach of health has gained many
followers and changed a lot about
healthcare facilities and the way they are
handled. For the time being, this is
expressed in many different ways
including modern architecture for
healthcare settings and the shift of interest
for biophilic design. Especially in modern
healthcare facilities for children, there is
much attention given in the creation of
therapeutic environment and the inclusion
of natural elements in the healthcare
buildings. The elements of greenery play a
vital role in modern healthcare spaces for
children because their main aim is to
eliminate negative feelings, promote
healing and help in for a more positive
psychology of the hospitalized children.
Green areas, green walls (living walls),
healing gardens, natural views are
creatively integrated into the main design
of children’s healthcare building. In this
paper, the important role of greenery in
children’s healthcare facilities will be
analyzed and the way it is integrated in the
modern architectural design will explained
through recently built examples from
around the world.
Keywords: children’s healthcare facilities,
greenery in hospitals, healing
environment, natural elements in
children’s hospitals, biophilic design
Introduction

The holistic approach of health, during the
past decades, has gained many supporters
and it is also expressed through the
architectural design of contemporary
healthcare buildings. In this holistic
context for health when it to comes to the
design of modern children’s healthcare
facilities, there is much attention given in
the creation of healing environment and it
is presently seen as a necessary and
important design parameter.
The term “healing environment” was
defined by Ulrich (1984) at one of his
comparative studies [1] in which he
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Fig.1 - Direct and indirect introduction of natural elements. Up: Royal Children’s Hostpital (2012),
Melbourne, Australia, im. source: Hospital health au, hks inc. Down left: Children’s Hospital of
Richmond (2016), USA, im. source: Ouva. Down right: Children’s Medical Center Legacy (2008),
Dallas, USA, im. source: zgf

highlighted the importance of the natural
view from a patient’s bed and the value of
the hospital environment with the
presence of natural elements (in particular
it was about window with a view of a tree).
Especially for children, the inclusion of
natural elements and greenery are very
crucial as they positively affect their
psychology during the hospitalization
process. The presence of greenery and
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nature at this time offers a feeling of
security and eliminates the negative
feelings. This works for a child’s
psychology like a bond to the exterior
world and reminds them the life before
their hospital admission.
The emerging field of “biophilia” [2], [3] is also
linked to healthcare design and the
presence of greenery or other natural
elements. Biophilic design principles and

guidelines express the deeper human
preference towards nature. More
specifically in modern healthcare buildings
these preferences are intergraded in the
design either (fig.1):
- directly (e.g. healing gardens, sensory
gardens, green areas, etc.)
- indirectly (e.g. natural materials, natural
colors, images of nature, naturalistic
shapes, simulations of natural light and air,
etc.), or
- through some spatial features of the
space and place (e.g. prospect and refuge,
organized complexity, transitional spaces,
mobility and way finding, cultural and
ecological attachment to place, etc.).
Biophilic design guidelines are in
coordination with the Εvidence Βased
Design findings and other environmental
psychology studies about healthcare
spaces for children that relate the human
need for natural elements and their
benefits. The main aim in children’s
hospital design is the harmonic integration
of natural elements (e.g. greenery) so that
they can have a positive effect on the
hospitalized children’s psychology and
speed the recovery process [4].
Calm representations of nature (e.g.
greenery and natural landscapes), water
surfaces, aquariums or sometimes in the

a
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Fig.3 Alder Hey Children’s Health Park, Liverpool (2016) a: The source of inspiration for the project, im.
source: Alder Hey NHS. b: The green surfaces of the building integrate the volume in the natural
landscape. im source: G. Jones

back ground sounds from the natural
environment (e.g. birds singing or water
flowing), large openings with interesting
views of green areas (always depending on
the local climate and the building’s
orientation). It is also noticed [5] (from
EBD) that greenery near entrances - even
subconsciously - works in a reassuring
way and reduces stress levels. The view of
greenery and natural elements in waiting
rooms reduces anxiety, creates more
positive feelings and eliminates the
negative ones.

Fig.2 - Healing gardens, atriums, sensory gardens, green accessible rooftops and cosy interior with
interesting views to green elements are used in children’s hospitals for more positive psychology of the
patients and the creation of healing environment. Up left: Dell’s Children’s Medical Center (2012), Texas,
im. source: Healthcare facilities today. Up middle, right: Randall Children’s Hospital, Oregon (2012), im.
source: ZGF Architects LLP, Down left: Meyer Children’s Hospital, Florence (2010), im. source: Inhabitat.
Down right: im. source Healthcare design magazine
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According to bibliography [6], apart from
functionality, security and hygiene (which
are fundamental) it is very crucial for
children during their hospitalization
process to have appropriate welcoming
spaces designed to satisfy their individual
needs for play, visit, study and social
interaction. These areas are needed, in
order to have a more balanced and
positive psychology during their stay. In
many recently built examples these spaces
are combined with the exterior space of
the healthcare facilities. Green areas, small
parks, healing gardens, sensory gardens,
small cozy corners with the presence of
green elements etc. are designed in order
to offer amusement, relaxation, discovery
and play time to the hospitalized children.
(fig.2)
In the example of Alder Hey Children’s
Health Park, in Liverpool (2016), “play in
the park” was the core design concept.
(fig.3) Even the name of the hospital
includes the term “park” in order to
emphasize the importance of the exterior
green space, the activity of play during the
hospitalization process and highlight the
overall child-friendly atmosphere. The
source of inspiration for the project was a
teenager’s patient painting. The hospital
building pops up from the earth like a
“green wave” (due to the green roofs and
surfaces) and the intention of the architect
was to create a new landmark that is in
harmony with the surrounding green
natural environment.
Including parts of the natural landscape or
green spaces in the main architectural
synthesis from the very beginning is
presently a design parameter of high
priority, especially in healthcare buildings.
Therefore, in many recently built examples
of children’s hospitals atriums, accessible
green roofs, semi-outdoor spaces and
transitional spaces are carefully integrated
in the functional design of the main
building always in combination with
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greenery. These architectural gestures can
offer a variety of stimuli and function as
positive destructions for the hospitalized
children during their stay by uplifting their
psychology and sending away the negative
feelings as a supportive healing
environment should after all act. According
to Ulrich [7], healing gardens in hospital
offer:
- elimination of stress,
- mild physical activity,
- sense of control of the environment,
- personal satisfaction of choice and
autonomy,
- social interaction,
- feeling of inner peace and
- emotional balance.
Especially children’s healing gardens are
enhanced by the choices of the plants
(offer a variety of colors, smells, sounds,
shaded/sunny areas) and materials in
order to offer an interesting kinesthetic
experience to them and create pleasant
feelings. In some cases, where there is not
enough free space outside the building
these healing gardens are designed in the
interior. At Ann & Robert H. Lurie
Children’s Hospital which is located at the
city center of Chicago the necessity of a
healing garden was that big that a “sky”
garden was design on the upper floor of
the hospital. (fig. 4) The combination of
greenery (especially the choices of flowers
that define the paths), natural materials
and digital technology (e.g. illuminated
walls) create a unique result that
positively affects the
patients. At Meyer Children’s hospital in
Florence (2010), the integration of the
building’s volume in the natural
environment was taken in consideration
from the beginning. On the green hill slope
where the building is located the escalated
volume, the accessible green roofs, the
atrium and the transitional spaces (e.g.
corridors, large openings etc.) with green
elements and natural views show the
architect’s [8] thoughtful choices in order to
keep up with the natural environment. (fig.4)

a

b

Apart from supporting the patients
sometimes there are green areas for the
working staff too in order to eliminate
their stress and boost their productivity, as
in Great Ormond Street Hospital in London
where the “Friends Garden” was designed
on an accessible terrace. (fig.4)
A relatively new attempt (2000) on the
field of “greenery” introduced in
healthcare buildings is the element of
“green walls” / “bio walls” / living walls” /
“healing walls”/ “sensory walls”.(fig. 5) It
is an attempt to create green natural
vertical surfaces both in the interior and

Fig.5: Green Walls at Lady Cilento Children’s Hospital (2014), im. source: International Skyrise Greenery
Conference 2017

exterior of the healthcare building. Green
walls resemble the effort made to reduce
stress levels, add positively to the whole
atmosphere and the ambience of the
healthcare space and also improve air
quality [9]. Some other benefits from the
green wall surfaces are: raise of humidity
and comfort perception levels, in some
cases green walls have noise absorbing
properties and in particular regarding
children when they are in greener
surroundings they have better cognitive
ability and concentration. [10] When green
walls are used on the facades of the
building (green infrastructure) the
fundamental aim is to improve the air
quality in urban areas and they are
considered as an environmental friendly
material.
Although the link between nature and

c

Fig.4 a: Interior healing gardens at Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital, Chicago (2011), im. source:
https://www.luriechildrens.org/, b: Integration to the natural environment at Meyer Children’s hospital,
Florence (2010), im source: A. Kyrkou, d:“Friends Garden” at GOSH, London (2013), im. source: A. Kyrkou
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health is not something new, as it was
introduced from ancient times, it is now
more than ever before taken seriously in
consideration as a design priority. Green
spaces such as atriums, accessible roofs,
small parks and healing gardens are
included in the architectural synthesis of
the healthcare buildings from the very
beginning of the design process. It is
observed that in modern healthcare
facilities the design guidelines of biophilia
are being followed and efforts are made in
order to respect nature and harmoniously
integrate the building volume in the
surrounding natural landscape. Greenery,
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especially in children’s healthcare
facilities, helps in the creation of healing
environment, adds in the friendlier
atmosphere and in the overall ambience of
the space, reduces stress and forms an
environmental friendly approach of the
built environment. All the above speeds
the patients’ recovery process supports
their psychology during hospitalization
and results to less traumatic overall
experiences. Moreover, it benefits the
working personnel by creati ng a better
working environment.
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Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ «ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ» ΣΤΟΥΣ
ΧΏΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ ΠΑΙΔΙΏΝ
Ο ρόλος του «πράσινου στοιχείου» στους χώρους
νοσηλείας παιδιών.
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες η ολιστική ανιτμετώπιση της
υγείας έχει κερδίσει αρκετούς υποστηρικτές και έχει
αλλάξει πολλά στους σύχρονους χώρους υγείας. Στην
παρούσα φάση, αυτό εκφράζεται με ποικίλους
τρόπους ένας από αυτούς είναι και ο σχεδιασμός των
χώρων υγείας σε συνδυασμό με τη στροφή του
ενδιαφέροντος για το «βιοφιλικό σχεδιασμό».
Ειδικότερα στους χώρους υγείας όπου νοσηλεύονται
παιδιά δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία
θεραπευτικού περιβάλλοντος και την συμμετοχή του
φυσικού στοιχείου στο σχεδιασμό τους. Το πράσινο
στοιχείο παίζει ουσιαστικό ρόλο στα σύγχρονα
παιδιατρικά νοσοκομεία καθώς η παρουσία του
συμβάλλει στην απομάκρυνση των αρνητικών
συναισθημάτων, την θετικότερη ψυχολογία των
ασθενών και κατ’ επέκταση την συνολικότερη
προώθηση της υγείας τους. Ελεύθεροι πράσινοι χώροι,
«πράσινοι τοίχοι», θεραπευτικοί κήποι και θέες
φυσικών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται με
ευρυματικό τρόπο στο σχεδιασμό των σύγχρονων
χώρων υγείας για παιδιά. Στην παρούσα εργασία
τονίζεται ο ευεργετικός ρόλος του πράσινου στοιχείου
και αναλύονται μέσα από πρόσφατα κατασκευασμένα
παραδείγματα παιδατρικών χώρων οι τρόποι με τους
οποίουςτο πράσινο στοιχείο εισάγεται στο χώρο.
Λέξεις κλειδιά: χώροι υγείας για παιδιά, πράσινο
στοιχείο στα νοσοκομεία, θεραπευτικό περιβάλλον,
φυσικό στοιχείο στα παιδιατρικά νοσοκομεία,
βιοφιλικός σχεδιασμός
Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες η ολιστική αντιμετώπιση της
υγείας έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος και αρκετούς
ακόλουθους ώστε να εκφράζεται ακόμη και μέσα από
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων υγείας. Στο
πλαίσιο αυτής της ολιστικής αντιμετώπισης της
υγείας στο πεδίο του σχεδιασμού χώρων υγείας για
παιδιά δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία του
θεραπευτικού περιβάλλοντος και στην παρούσα φάση
αντιμετωπίζεται ως βασική σχεδιαστική παράμετρος.
Ο όρος «θεραπευτικό πειρβάλλον» ορίσθηκε από τον
Ulrich (1984) σε κάποια από τις συγκριτικές
μελέτες[1] του, στην οποία τόνιζε την αξία της θέας
φυσικών στοιχείων από το παράθυρο του κλινήρους
ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (συγκεκριμένα
αφορούσε τη θέα ενός δέντρου). Ειδικότερα για τα
παιδιά η συμπερίληψη του «φυσικού» και «πράσινου»
στοιχείου είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς
επηρεάζει θετικά την ψυχολογία τους, ενισχύει τη
συναισθηματική τους ασφάλεια απομακρύνοντας τα
αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας τους δρώντας ενισχυτικά ως δεσμός με τον
εξωτερικό κόσμο και την καθημερινότητά τους πριν
την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.
Το αναδυόμενο πεδίο που ορίζεται ως βιοφιλία [2],[3]
(biophilia) συνδέεται άμεσα με την ανάγκη του
ανθρώπου για διαρκή επαφή και συσχετισμό με το

φυσικό περιβάλλον. Ο βιοφιλικός σχεδιασμός
(biophilic design) ορίζεται ως αρχιτεκτονική έκφραση
της βαθιά ριζωμένης εσωτερικής ανθρώπινης
προτίμιησης για επαφή με τη φύση και το φυσικό
στοιχείο. Οι βιοφιλικές σχεδιαστικές αρχές επιχειρούν
να εισαγάγουν τα στοιχεία της φύσης με τρεις
τρόπους (fig.1):
- άμεσα: εισάγονται ατόφια στοιχεία από τη φύση στο
κατασκευασμένο περιβάλλον, όπως φυσικό φως,
εξωτερικός αέρας, φυτά, ζώα, νερό, τοπία κλπ., και
πραγματοποιείται η απευθείας επαφή(π.χ.
διαμορφώσεις θεραπευτικών κήπων, αισθητηριακών
κήπων, χώρων πρασίνου κ.α.)
- έμμεσα: μέσω της έμμεσης εμπειρίας
συμπεριλαμβάνονται αναπαραστάσεις ή
μετασχηματισμοί της φύσης όπως έργα τέχνης με
θέμα τη φύση, φυσικά υλικά ή ακόμη και διαδικασίες
της φύσης όπως το πέρασμα του χρόνου, ή άλλα
χαρακτηριστικά της φύσης όπως η φράκταλ
γεωμετρία,
- είτε μέσω της βιωματικής εμπειρίας του χώρου και
του τόπου. Η περίπτωση αυτή αφορά αρχιτεκτονικούς
χειρισμούς όπως είναι οι μεταβατικοί χώροι, η
οργανωμένη πολυπλοκότητα, η εναρμόνιση του
μέρους στο όλο, ή ακόμη και στοιχεία από την τοπική
οικολογία ή κουλτούρα, τα οποία εισάγονται στο
σχεδιασμό.
Οι παραπάνω σχεδιαστικές αρχές της βιοφιλίας
συμβαδίζουν με αρχές του Evidence Based Design και
άλλες μελέτες της περιβαλλοντικής ψυχολογίας που
αφορούν την ανάγκη για την επαφή του ανθρώπου με
τη φύση στο εσωτερικό των σύγχρονων παιδιατρικών
νοσοκομείων. Επιχειρείται, μέσω του σχεδιασμού, η
εισαγωγή φυσικών στοιχείων που μπορούν να
λειτουργήσουν θετικά στους ασθενείς και την
ψυχολογία τους. Ήρεμες αναπαραστάσεις της φύσης
(φυσικές ή τεχνητές), το στοιχείο του νερού, γνώριμες
εικόνες από εξωτερικούς χώρους διαμορφωμένους για
τα παιδιά, στοιχεία έκπληξης, η σωματική
δραστηριότητα και η εξερεύνηση είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμες, κατάλληλες για να λειτουργήσουν ως
θετικοί περισπασμοί και να δώσουν έναν πιο οικείο
χαρακτήρα στο νοσοκομείο.[4] Επίσης, τα φυσικά
στοιχεία ή το πράσινο κοντά στις εισόδους ακόμη και
υποσυνείδητα λειτουργούν καθησυχαστικά και
μειώνοντας το στρες στους εισερχόμενους. Η θέα των
φυσικών στοιχείων (άμεσα ή έμμεσα) στις αίθουσες
αναμονής στοχεύει στο να ελαττώσει την αγωνία, να
προκαλέσει θετικά συναισθήματα και ενδεχομένως να
εξαλείψει τα αρνητικά όπως αυτό της προσωρινής
απομάκρυνσης από την καθημερινότητα. [5]
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [6], εκτός της
λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής
(που είναι θεμελιακά στοιχεία για τους χώρους υγείας)
είναι εξίσου σημαντική για τα νοσηλευόμενα παιδιά η
απαραίτητη δημιουργία χώρων όπου θα
ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν (ως
ηλικιακή υποομάδα ασθενών) ώστε να βρίσκονται σε
συναισθηματική και ψυχολογική ισορροπία κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους. Σε πρόσφατα
κατασκευασμένα παραδείγματα οι διαμορφώσεις
αυτών των χώρων συνδέονται και με τον εξωτερικό –
περιβάλλοντα χώρο. Περιοχές πρασίνου με φυτεύσεις,
μικρά πάρκα, θραπευτικοί και αισθητηριακοί κήποι,
μικρές ήσυχες γωνίες με πράσινο στοιχείο
σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των
παιδιών για παιχνίδι, εξερεύνηση, διασκέδαση και
ξεκούραση. (fig.2) Στο παράδειγμα του Alder Hey
Children’s Health Park, στο Λίβερπουλ (2016), το
“παιχνίδι στο πάρκο» ήταν το βασικό σχεδιαστικό
concept πάνω στο οποίο βασίσθηκε η αρχιτεκτονική
σύνθεση. (fig.3) Ακόμη από τον τίτλο του νοσοκομείου
ως «πάρκο υγείας» τονίζεται η σημασία του
εξωτερικού πράσινου χώρου, της δραστηριότητας του
παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της
συνολικής ατμόσφαιρας που είναι φιλική προς το
παιδί. Πηγή έμπνευσης για τη σύνθεση αποτέλεσε η
ζωγραφιά μίας έφηβης ασθενούς. Το κτίριο του
νοσοκομείου ξεπροβάλλει από το έδαφος ως ένα
πράσινο κύμα (λόγω του φυτεμένου δώματος) και η
πρόθεση του αρχιτέκτονα ήταν να δημιουργήσει ένα
νέο τοπόσημο για την πόλη στο πράσινο φυσικό
περιβάλλον όπου χωροθετείται.
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Το πράσινο στοιχείο και το ίδιο το φυσικό τοποίο είναι
πλέον εργαλεία της αρχιτεκονικής σύνθεσης,
λειτουργώντας ως βασικές σχεδιαστικές παράμετροι
και αποτελώντας σημαντική προτεραιότητα ιδιαίτερα
στα κτίρια υγείας. Κατ’ επέκταση σε πρόσφατα
κατασκευασμένα παραδείγματα παιδιατρικών
νοσοκομείων αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως το αίθριο,
τα βατά επισκέψιμα φυτεμένα δώματα, οι
ημιυπαίθριοι και οι μεταβατικοί χώροι
συμπεριλαμβάνονται στο λειτουργικό σχεδιασμό σε
συνδυασμό με τη φύση και την παρουσία του
πράσινου. Οι παραπάνω αρχιτεκτονικές χειρονομίες
προσφέρουν ποικιλία ερεθισμάτων στους χρήστες και
ιδιαίτερα στα νοσηλευόμενα παιδιά ενισχύοντας
θετικά την ψυχολογία τους και απομακρύνοντας τα
αρνητικά συναισθήματα. Σύμφωνα με τον Ulrich [7]
οι θεραπευτικοί κήποι στα νοσοκομεία προσφέρουν:
-μείωση του στρες,
-ήπια σωματική άσκηση,
-αίσθημα ελέγχου του περιβάλλοντος,
-ικανοποίηση της προσωπικής επιλογής και της
αυτονομίας,
-κοινωνικοποίηση,
-εσωτερική ηρεμία και
-συναισθηματική ισορροπία.
Ειδικότερα οι θεραπευτικοί κήποι που προορίζονται
για τα παιδιά εμπλουτίζονται με τις επιλογές των
φυτών (προσφέρουν ποικιλία χρωμάτων, αρωμάτων
και ήχων, περιοχών με πιο έντονο φυσικό φως ή σκιά)
και των υλικών ώστε να προσφέρουν σε αυτά μία
πραγματικά ξεχωριστή κιναισθητική εμπειρία που
αποσκοπει συνολικότερα στη δημιουργία ευχάριστων
συναισθημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν δεν
υπάρχει αρκετός εξωτερικός ελευθερος χώρος οι
θεραπευτικοι κήποι σχεδιάζονται στο εξωτερικό του
κτιρίου. Στο Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital
(2011), στο Σικάγο η ανάγκη για έναν τέτοιο χώρο
ήταν τόσο μεγάλη που μετατράπηκε ο τελευταίος σε
“sky garden”. (fig.4) Ο συνδυασμός του πράσινου
(ειδικά οι επιλογές των φυτών που ορίζουν τα
μονοπάτια), με τα φυσικά υλικά και την ψηφιακή
τεχνολογία (π.χ. φωτιζόμενα παρτέρια) δημιουργούν
ένα μοναδικό αποτελέσμα που επηρεάζει θετικά την
ψυχολογία των ασθενών. Στο Meyer Children’s hospital
(2010), στη Φλωρεντία, η προσαρμογή του κτιριακού
όγκου στο αμιγώς φυσικό περιβάλλον αποδεικνύουν
ότι ο παράγοντας του φυσικού τοπίου και του
πράσινου στοιχείου λήφθηκαν υπ’ όψιν από την αρχή
του σχεδιασμού κτιρίου και αποτέλεσαν καθοριστικές
σχεδιαστικές παραμέτρους. Στην καταπράσινη πλαγιά
όπου χωροθετήθηκε το παιδιατρικό κτίριο η
κλιμάκωση του όγκου, τα βατά φυτεμένα δώματα, το
αίθριο και οι μεταβατικοί χώροι με τα μεγάλα
ανοίγματα με θέες προς το φυσικό τοπίο εκφράζουν
την πρόθεση του αρχιτέκτονα [8] να εναρμονιστεί με
το φυσικό τοπίο. (fig.4) Εκτός από την θετική
επίδραση που έχει το πράσινο στοιχείο στους ασθενείς
λειτουργεί αντιστοιχα και στο εργαζόμενο προσωπικό
του νοσοκομείου όπως η διαμόρφωση του κήπου
“Friends Garden” που δημιουργήθηκε στο βατό δώμα
του παιδιατρικού Great Ormond Street Hospital στο
Λονδίνο (2013) και προορίζεται για το προσωπικό.
(fig.4)
Ένα σχετικά πρόσφατο (2000) εγχείρημα στο πεδίο
του «πράσινου» στα κτίρια υγείας είναι οι «πρασίνοι
τοίχοι» (“green walls” / “bio walls” / living walls” /
“healing walls”/ “sensory walls”), πρόκειται για
κατακόρυφες επιφάνειες με φυτεύσεις οι οποίες
βρίσκονται στο εσωτερικό κύρια σε κοινόχρηστους
χώρους (π.χ. υποδοχή ή αναμονή) αλλά ενίοτε και ως
τελικές επιφάνειες στις όψεις των κτιρίων. (fig.5) Οι
πράσινοι τοίχοι είναι άλλη μία προσπάθεια στο
πλαίσιο της δημιουργίας του θεραπευτικού
περιβάλλοντος ώστε να συμβάλλει στη μειωση του
στρες και να ενισχύσει τη φιλική ατμόσφαιρα του
χώρου υγείας βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα
του αέρα (τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά). [9]
Μερικά ακόμη αξιοσημείωτα στοιχεία που
προσφέρουν οι «πράσινες» επιφάνειες είναι η αύξηση
της υγρασίας και των εσωτερικών συνθηκών άνεσης
του χώρου, σε κάποιες περιπτώσεις οι επιφάνειες
αυτές λειτουργούν ηχοαπορροφητικά βοηθώντας
σημαντικά στη μείωση της μετάδοσης του θορύβου
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και ειδικότερα για τα παιδιά έχει παρατηρηθεί [10]
πως όταν βρίσκονται σε περιβάλλον με περισσότερο
«πράσινο» έχουν καλύτερη γνωστική ικανότητα και
αυτοσυγκέντρωση. Οι «πράσινες» επιφάνειες στις
εξωτερικές όψεις των κτιρίων υγείας («πράσινη»
κατασκευή) στοχεύουν κυριότερα στη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα και τη συνολικότερη εξυγίανση
του αστικού περιβάλλοντος.
Αν και ο δεσμός ανάμεσα στη φύση και την υγεία δεν
είναι κάτι νέο καθώς προϋπήρχε από τα αρχαία
χρόνια, στην παρούσα φάση είναι πιο επίκαιρος από
ποτέ και λαμβάνεται συστηματικά υπ’ όψιν στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το πράσινο στοιχείο σε
χώρους όπως αίθρια, φυτεμένα βατά δώματα, μικρά
πάρκα και θεραπευτικούς κήπους λαμβάνεται υπ’ όψιν
στην αρχιτεκτονική σύνθεση των κτιρίων υγείας από
την αρχική διαδικασία του σχεδιασμού. Στις σύγχρονες
κατασκευές χώρων υγείας, ακολουθούνται συχνά οι
βιοφιλικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις και
καταβάλλονται προσπάθειες για σεβασμό απέναντι
στο φυσικό στοιχείο και την αρμονική ένταξη του
κτιριακού όγκου στο φυσικό τοπίο. Το «πράσινο»
ειδικά στους παιδιατρικούς χώρους συμβάλλει στη
δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος, ενισχύει τη
φιλική ατμόσφαιρα, μειώνει το στρες και αποτελεί μία
φιλική προς το περιβάλλον αντιμετώπιση του
δομημένου χώρου. Όλα τα παραπάνω βοηθούν στην
ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών και λειτουργούν
υποστηρικτικά στην ψυχολογία τους κατά τη διάρκεια
της παραμονής δημιουργώντας όσο το δυνατόν
λιγότερο τραυματικές εμπειρίες νοσηλείας στα παιδιά.
Επιπλέον δημιουργείται ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας για το προσωπικό.
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