VENTILATION IN PATIENTS’ROOM

Artemis Kyrkou

The following article is about ventilation in
patients’ rooms and it is part of an ongoing
research in the area of children’s healthcare
facilities. Therefore all the pictures and examples
of patients’ rooms in this paper are mainly from
children’s hospitals.
Introduction
According to literature, the quality of a space is
related with users and a program of quality in
architecture means improving to the degree
which design fulfills needs and expectation. [1]
More specifically, three of the main technical
parameters that define the quality of a space are:
the indoor air quality (I.A.Q.), lighting and
temperature. [2] All the above parameters add to
the comfort of the user and can create a better
and healthier environment. Natural ventilation of
indoor spaces at this point is particularly
important. At the same time, according to
environmental psychology there are certain
aspects of the build environment (at the scale of a
building) that can potentially influence human
health and alter stress levels in individuals. Those
aspects are stimulation, coherence, affordances
and control. [3] This classification though, does
not include the conditions that are fundamentally
potential sources of physical stress. Two basic
categories have been identified: first the
microclimatic conditions of a building and second
the ergonomic conditions of use of the space. [4]
More specifically, about the microclimatic
conditions of the building, ambient environmental
stressors such as noise, traffic, crowding, air
pollution and lighting are included. Appropriate
air and lighting quality can add to the well-being
of the patient and positively affect the
psychological and physical condition of the
patient. [5
Proper ventilation and lighting play a vital role in
the health state of the patient but also in the
hygiene of a healthcare facility. The era of the
hermitically sealed hospital and mechanically
ventilated patients’ rooms is over in today’s
design methods. [6] Current architectural trends
focus on sustainable design rules that aim for low
energy cost and reduction of artificial methods of
air and lighting supply. This strategy was not
considered acceptable in hospital architecture
since the 1930s. The transmission of fresh air and
natural daylight into the interior is therefore once
again seen as integral. [7] The guidelines of
“green” architecture in hospital design can be
translated in operable windows in patients’ rooms
and in adjacent spaces, larger windows apertures,
the use of low-e glazing types, new full spectrum
light fixtures, multiple lighting options (skylights,
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clerestories, etc.) and other means to bring light
into the interior realm with the intent being
twofold – to simultaneously engage the patient in
the natural environment as part of the healing
experience and to reduce the facility’s annual
energy expenditures. [8]
The benefits of natural air and lighting, room
temperature and hygiene in patients’ rooms were
already stressed by Florence Nightingale. In her
“Notes on Nursing” (1860) she mentions about
ventilation in patient’s room: Keep the air he
breathes as pure as the external air, without
chilling him. The above was translated into
operable windows and enough fuel in the
fireplace in order to keep the temperature of the
room steady. Nowadays, ventilation of patients’
rooms is still a major issue. There are different
opinions on the number of patients that should be
hospitalized in the same room simultaneously in
order to have proper ventilation, avoid air
contamination and prevent disease transmissions.
In many hospitals (e.g. United Kingdom) patients’
rooms are designed to accommodate 2 or more
patients (mainly 4-6 patients in the same room),
but there are many examples (mostly in USA) that
the standard practice is to have single or at the
maximum double patients’ rooms. [9]
There are many examples of children’s hospitals
that have operable windows in patients’ rooms in
order to ensure proper natural ventilation. In the
case of operable windows in children’s hospitals
technical factors such as the size and the height of
the windows are very important in order to take
in consideration the safety of the patients but also
local climate is very significant. In UK, at Great

Fig. 1a - Operable window with safety lock, Great
Ormond Street Hospital, London, UK (2013). Photo:
Artemis Kyrkou.
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Ormond Street Hospital
(2013), where the local climate is rainy, cloudy
and windy in the patients’ rooms there are
operable windows that open outwards (typical UK
way of opening) with a safety lock. (Fig. 1a) In this
way, it is possible to have external air flow into the
double room, which gives the feeling of
controlling the hospital environment to the
patient and at the same time giving the sense of
being closer to the exterior environment. A
similar example of operable window is used in a
quadruple room (4 patients) at P. and A. Kiriakou
Children’s Hospital in Greece. There is only one
operable window in the room that can be fully
opened inwards. Of course, the local climate of
Greece is a lot different as it is much warmer and
less rainy. The safety of the young patients in this
case is provided by a railing. (Fig. 1b) The view of
the railing though form the interior may cause
negative or restraining feelings to the patients.
The number of the patients in the room is
determinant for the size of the window and the
opening.
Local climate is a vital factor when designing a
patient room as it forms the needs for ventilation
and lighting. In Burera area of Rwanda, in Africa,
at a modern healthcare facility innovative
ventilation was applied in patients’ rooms. MASS
design group created Butaro Hospital (2011) after
consulting the specialists (Partners In Health,
Harvard School of Public Health, Harvard Medical
School, Center for Disease Control) about the
issue of nosocomial or hospital- borne infection
the conclusion was that due to crowded corridors
and insufficient ventilation, patients and
healthcare providers were often subjected to the
high risk of contracting airborne diseases inside
health facilities, particularly in rural,
impoverished settings. The overall design of the
hospital aimed for the reduction of this risk. (Fig.
2a) The design group combined patient and staff

Fig. 1b - Operable window with safety railing, P.
and A. Kiriakou Children’s Hospital, Athens,
Greece, Photo: Artemis Kyrkou

Fig. 2c - Right: View of the skylight from the patient
room, Left: View of the skylight from inside the
bathroom, Papageorgiou General Hospital (1999),
Photo: Artemis Kyrkou

Fig. 2a - Postnatal patient room, Butaro Hospital,
Rwanda (2011), Photo: Iwan Baan

circulation with natural ventilation air flow and
created a model which narrows the chances of
infection transmission. In Butaro hospital design
incorporates a range of innovative features
designed to minimize risk of infection. In its
interior, corridors are avoided as much as
possible in order to stay away of crowing the
patients. Installation of large-radius fans and
louvered windows ensure frequent air exchange, a
key strategy in reducing transmission. In order to
produce the necessary air changes in the ward,
high-volume, low-speed fans with diameters of 24
feet (7,00 m) were used at strategic points to
move air from the wards out the louvers and open
windows, and in doing so remove potentially
harmful microbes. Germicidal UV lights were
installed to kill or inactivate microbes as air is
drawn through the upper regions of the room.
Finally, the use of a non-permeable, continuous
floor finish provided a surface devoid of joints
prone to bacterial growth. The floor type is easy
to clean, durable, and safe by resisting infection.
[10]
In Papageorgiou general hospital of Thessaloniki,
in Greece, where there is a typical Mediterranean
local climate, a leading attempt was made in its
design. A combination of natural and artificial
ventilation and lighting was applied in the

Fig. 2b - Up: Section of patient room, Down: double
patient room, Papageorgiou General Hospital
(1999), Photo: Artemis Kyrkou

patients’ rooms. The operable windows of the
room have a very discreet safety lock (Fig.2b) in
this way fresh air flows directly into the room. At
the same time, the operable upper part of the
window, in combination with the operable upper
part of the door at the entrance of the patient
room and the ceiling fan help in renewing indoor
air and provide thermal comfort to the patient. On
the interior wall there is a skylight, made out of
glass bricks, that gives more light to the bathroom
during day time (Fig.2c).
The distinctive operable windows of the health
centre at Burkina Faso (2014), designed by F. Kéré
(Fig. 3) besides supplying the patients’ room with
fresh air and light, allow the patient who’s lying
down on the bed to have a view of the exterior
environment at all times. “…We are in a beautiful
area. I wanted people to have a connection to this

Fig. 3 - Patients’ room. Center for Health care and Social Promotion, Burkina Faso al, Rwanda (2014). Photo:
Eric-Jan Ouwerkerk.
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fantastic landscape, Kéré comments, “I wanted
patients to have a view of the nature around them,
whatever position they are lying in…” [11]
At this point, Ospedale Pediatrico Meyer, at
Florence, Italy by architect R. del Nord is an other
example that must be pointed out, because it was
one of the first of its kind. Special attention was
given through its design to energy saving. Due to
its Mediterranean climate many innovative
elements were applied to its external insulation
and its way of ventilation, lighting and heating.
Innovative lighting pipes and light ducts that
reflect natural light to the corridors and waiting
rooms were used. For its ventilation, in order to
save cooling energy, both passive cooling and
ventilation techniques were applied as much as
possible, air-conditioning devices were used only
where necessary. A sun space was built as a buffer
area for the building. The heated air generated in
this space will be used to create solar draughts for
providing a natural air flow through the building.
Since the part of the buffer space is oriented to
the South, during summer, it is partly openable to
reduce overheating.
Conclusion
Conclusively, the new guidelines of “green
architecture” respect the natural environment and
aim for taking the most of the building’s
orientation in order to have natural ventilation
and lighting. The right strategy for high indoor air
quality launches the use of operable windows
wherever needed, in this way the unpleasant
odors are driven away and the sense of open
space is given. [12] Innovative materials are used
in order to combine energy efficiency and include
nature as part of the healing process of the
patient. Local climate in each case outlines the
needs of ventilation and lighting. Current
architectural trends take advantage of the
orientation of the hospital building in order to
reduce energy expenses and at the same time
respect the natural environment. The suitable
strategy for high quality in hospital patients’
rooms combines elements of natural and artificial
ventilation and lighting in order to get a stable,
pleasant and sanitary environment that will add
in the healing process. Modern hospitals
nowadays, combine artificial and natural
ventilation and lighting systems in order to offer a
pleasant, steady and clean interior environment
where the patient can feel comfortable and help
the recovery process.
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Το άρθρο αναφέρεται στους θαλάμους νοσηλείας και
στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο φυσικός
αερισμός τους. Η ακόλουθη έρευνα, πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής η οποία αφορά σε
παιδιατρικά νοσοκομεία και για τον λόγο αυτό τα
παραδείγματα των θαλάμων είναι κυρίως από χώρους
όπου νοσηλεύονται παιδιά.
Η ποιότητα ενός χώρου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,
συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που οι εφαρμοσμένες
σχεδιαστικές αρχές ικανοποιούν τις ανάγκες και τις
προσδοκίες του εκάστοτε χρήστη. [1] Πιο συγκεκριμένα,
τρεις από τις βασικότερες τεχνικές παραμέτρους, που
ορίζουν την ποιότητα του χώρου είναι: η ποιότητα του
αέρα (indoor air quality = IAQ), ο φωτισμός και η
θερμοκρασία. [2] Ο φυσικός αερισμός σε εσωτερικούς
χώρους είναι μία ιδιαίτερα σημαντική σχεδιαστική
παράμετρος. Παράλληλα, ορισμένοι παράγοντες στην
κλίμακα κάποιου κτιρίου μπορούν να λειτουργήσουν ως
πηγή άγχους [3] και διακρίνονται σε δύο βασικές
κατηγορίες. Οι παράγοντες που σχετίζονται με το
μικροκλίμα του κτιρίου και αυτοί που σχετίζονται με την
εργονομία και τον εξοπλισμό του. [4] Στην πρώτη
κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η φασαρία, ο
συνωστισμός, η θερμοκρασία, η ποιότητα του αέρα στο
χώρο και ο φωτισμός. Στη δεύτερη ανήκουν η
λειτουργικότητα και ο συνολικός εξοπλισμός του χώρου.
Αναλυτικότερα, σε σχέση με το μικροκλίμα του κτιρίου o
αερισμός -φυσικός και τεχνητός- αλλά και ο φωτισμός
είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους που κάνουν
το χρήστη του χώρου να αισθάνεται άνετα και οικεία. Ο
αερισμός σε συνδυασμό με το φωτισμό συμβάλλουν
κυρίως στην άνεση του χρήστη και μπορούν να
επηρεάσουν θετικά τη συναισθηματική και πνευματική
κατάσταση του ασθενούς. [5]
Όλα τα παραπάνω αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία
όταν πρόκειται για νοσοκομεία και χώρους υγείας. Ο
σωστός αερισμός και ο φωτισμός παίζουν ζωτικό ρόλο
τόσο στην υγεία του ασθενούς, όσο και στην υγιεινή του
χώρου. Η εποχή του ερμητικά «κλειστού» νοσοκομείου
και οι θάλαμοι ασθενών με τεχνητό αερισμό δε
χρησιμοποιούνται πια στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό νοσοκομείων. [6] Οι τρέχουσες τάσεις
προτρέπουν τους αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν βάσει νέων
αειφόρων κανόνων (sustainable design rules). Οι
στρατηγικές μείωσης του ενεργειακού κόστους
χρησιμοποιούνται ευρύτερα στη συγχρονη αρχιτεκτονική
στοχεύοντας τη ελαχιστοποίηση της ανάγκης για τεχνητό
φωτισμό και αερισμό. Οι σχεδιαστικές αρχές που
προέβλεπαν φυσικό φωτισμό και αερισμό στην
αρχιτεκτονική των νοσοκομείων τη δεκατία του ’30
αμφισβητήθηκαν μεταγενέστερα. [7] Ωστόσο, σήμερα ο
φυσικός αερισμός, και φωτισμός, θεωρούνται και πάλι
αναπόσπαστα στοιχεία του σχεδιασμού χώρων υγείας.
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Μεταφράζοντας σχεδιαστικά τις κατευθύνσεις της
«πράσινης» αρχιτεκτονικής στα νοσοκομεία και στους
λοιπούς χώρους νοσηλείας για φυσικό αερισμό και
φωτισμό, στην κατασκευή εφαρμόζονται περισσότερα
ανοιγόμενα παράθυρα στους θαλάμους νοσηλείας και
στους χώρους που έρχονται σε άμεση γειτνίαση με
αυτούς και μεγαλύτερα ανοίγματα από ότι στο παρελθόν.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται υλικά υάλωσης με χαμηλή
εκπομπή θερμότητας (low-e (emissivity) glazing),
φεγγίτες, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης φωτιστικά
στοιχεία κ.α. προκειμένου να συνδυάσουν τη μέγιστη
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, με τη μείωση της
ετήσιας ενεργειακής δαπάνης του, και
συμπεριλαμβάνοντας φυσικά στοιχεία (θέες, πράσινο
κλπ.) ως μέρος της θεραπευτικής εμπειρίας του
ασθενούς. [8]
Σχετικά με τους θαλάμους νοσηλείας, ήδη από την εποχή
της Florence Nightingale τονίζονται οι ευεργετικές
ιδιότητες του φυσικού αερισμού, του φωτισμού, της
θερμοκρασίας και της υγιεινής. Η ίδια στις σημειώσεις
της (Notes on Nursing, 1860) ανέφερε πως ο ασθενής
χρειάζεται να εισπνέει τον ίδιο καθαρό αέρα με τον
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο θάλαμο
χωρίς όμως να αισθάνεται άβολα από τις εξωτερικές
κλιματικές συνθήκες. Σχεδιαστικά τα παραπάνω
μεταφράστηκαν με ανοιγόμενα παράθυρα σε συνδυασμό
με αρκετό καύσιμο στα ανοιχτά τζάκια προκειμένου να
εξισορροπείται η θερμοκρασία του θαλάμου. Στη
σύγχρονη εποχή ο εξαερισμός του θαλάμου νοσηλείας
είναι ένα ακόμη ζήτημα. Υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις σε ό,τι αφορά το πλήθος των ασθενών που θα
πρέπει να νοσηλεύονται σε αυτόν για να αερίζεται
επαρκώς και να μη μεταδίδονται ασθένειες μέσω του
αέρα. Σε αρκετά νοσοκομεία οι θάλαμοι νοσηλείας
προορίζονται για παραπάνω από 2 ασθενείς (π.χ.
Βρετανία 4 ή 6 ασθενείς), υπάρχουν ωστόσο και οι
περιπτώσεις (κυρίως στις Η.Π.Α.) όπου η πάγια τακτική
είναι ο ασθενής να νοσηλεύεται σε μονόκλινο δωμάτιο ή
το μέγιστο 2 ασθενείς μαζί στον ίδιο θάλαμο. [9]
Σε αρκετά σύγχρονα παραδείγματα παιδιατρικών
νοσοκομείων υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα στους
θαλάμους νοσηλείας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο
εξαερισμός του θαλάμου. Σημαντικό ρόλο στην
περίπτωση του φυσικού εξαερισμού με ανοιγόμενα
παράθυρα παίζει πάντα το το μέγεθος και τα ύψη των
ανοιγμάτων για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και το
τοπικό κλίμα. Στην Μ.Βρετανία όπου το κλίμα είναι
βροχερό, με νεφώσεις και δυνατούς ανέμους, στο
παιδιατρικό νοσοκομείου Great Ormond Street Hospital
(2013) του Λονδίνου, στα δωμάτια των ασθενών έχουν
τοποθετηθεί ανοιγόμενα παράθυρα με κατεύθυνση προς
τα έξω (τυπική επίλυση για τα εκεί δεδομένα) με
περιορισμό στο άνοιγμα. (εικ.1a) Με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατή η εισροή εξωτερικού αέρα μέσα στο δίκλινο
θάλαμο, η ικανοποίηση του ασθενούς ότι έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει το περιβάλλον του αλλά και να
έρχεται πιο κοντά στο εξωτερικό περιβάλλον. Αντίστοιχος
είναι ο χειρισμός στους τετράκλινους θαλάμους του
παιδιατρικού νοσοκομείου Π. και Α. Κυριακού, στην
Αθήνα. Το μοναδικό παράθυρο του θαλάμου ανοίγει
πλήρως προς την εσωτερική κατεύθυνση. Το κλίμα στην
Αθήνα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του Λονδίνου,
καθώς είναι πιο θερμό και τους περισσότερους μήνες έχει
αρκετή ζέστη και λιγότερες βροχές. Η ασφάλεια στη
συγκεκριμένη περίπτωση παρέχεται με την τοποθέτηση
προστατευτικού κιγκλιδώματος. (εικ.1b) Ωστόσο, η θέα
του ίσως να προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ή να
δίνει την αίσθηση περιορισμού. Σημαντικό ρόλο για το
επιτρεπόμενο άνοιγμα του παραθύρου στην κάθε
περίπτωση παίζει και ο αριθμός των ασθενών του
θαλάμου.
Οι κλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής συνδράμουν
ουσιαστικά στο σχεδιασμό καθώς διαμορφώνουν τις
ανάγκες για τον αερισμό και το φωτισμό. Στην περιοχή
Burera στην περιφέρεια της Rwanda της Αφρικής, σε ένα
σύγχρονο νοσοκομείο έχουν εφαρμοστεί αρκετές
καινοτομίες που είναι σχετικές με το φυσικό εξαερισμό
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του θαλάμου ασθενών. Η αρχιτεκτονική ομάδα MASS
design group σχεδίασε το Butaro Hospital (2011), έπειτα
από συζητήσεις με ειδικούς (Partners In Health, Harvard
School of Public Health, Harvard Medical School, Center
for Disease Control) πάνω στο αντικείμενο της μετάδοσης
αερομεταφερόμενων ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
κατέληξαν στο ότι ο συνωστισμός στους χώρους
αναμονής και στους θαλάμους νοσηλείας με ανεπαρκή
εξαερισμό, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς, όσο
και τους εργαζόμενους. Ο σχεδιασμός στόχευε στη μείωση
της μετάδοσης των αερομεταφερόμενων μικροβίων (εικ.
2a). Μέσα από τη μελέτη του συνολικού σχεδιασμού, των
ροών κυκλοφορίας ασθενών και προσωπικού και του
φυσικού εξαερισμού η σχεδιαστική ομάδα δημιούργησε
ένα μοντέλο το οποίο περιορίζει τις πιθανότητες
μετάδοσης. Το νοσοκομείο Butaro ενσωματώνει αρκετά
καινοτόμα στοιχεία στο σχεδιασμό του. Αποφεύγονται
όσο το δυνατόν περισσότερο οι εσωτερικοί διάδρομοι,
προκειμένου να μη συνωστίζονται οι ασθενείς. Επίσης, σε
στρατηγικά σημεία του θαλάμου έχουν εγκατασταθεί
μέγάλης διαμέτρου ανεμιστήρες οροφής (7,00 μέτρα), οι
οποίοι σε συνδυασμό με τα ανοιγόμενα παράθυρα τα
οποία διαθέτουν περσίδες εξασφαλίζουν τη συχνή
εναλλαγή του αέρα. Η τοποθέτηση μικροβιοκτόνων
υπεριωδών φώτων στην οροφή του θαλάμου βοηθάει
στην εξάλειψη των αδρανοποιημένων μικροβίων όταν ο
αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Τέλος η χρήση μη
διαπερατού, συνεχόμενου δαπέδου χωρίς αρμούς
αποτρέπει την ανάπτηξη βακτηριδίων. [10]
Στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης με ένα καθαρά τυπικό μεσογειακό κλίμα,
επιχειρήθηκε μια πρωτοπόρα για τότε (1999) επίλυση.
Ένας συνδυασμός φυσικού και μηχανικού εξαερισμού και
φωτισμού των θαλάμων. Τα ανακλινόμενα παράθυρα
των θαλάμων (εικ.2b) ασφαλίζουν με ιδιαίτερα
διακριτικό τρόπο (μικρή κλειδαριά στο κάτω μέρος) και
επιτρέπουν τη διέλευση εξωτερικού αέρα στο εσωτερικό.
Παράλληλα, οι ανοιγόμενοι φεγγίτες στο ανώτερο μέρος
του παραθύρου αλλά και στην είσοδο του θαλάμου, μαζί
με τον ανεμιστήρα οροφής βοηθούν τόσο στην εναλλαγή
τον αέρα όσο και στην θερμική άνεση του ασθενή. Στο
εσωτερικό του θαλάμου ένας σταθερός φεγγίτης
υποβοηθά το φωτισμό στο λουτρό του θαλάμου (εικ.2c).
Τα χαρακτηριστικά ανοιγόμενα παράθυρα του κέντρου
υγείας στη Burkina Faso (2014) σχεδιασμένα από τον
αρχιτέκτονα F. Kéré (εικ.3) εκτός από το φυσικό αερισμό
και φωτισμό που εξασφαλίζουν στο θαλαμο νοσηλείας
επιτρέπουν στον ξαπλωμένο ασθενή να έχει θέα προς το
εξωτερικό ανά πάσα στιγμή. Ο ίδιος αναφέρει πως το
κτίριο βρίσκεται σε μία «...υπέροχη τοποθεσία, πρόθεσή
μου ήταν οι ασθενείς να έχουν άμεση σύνδεση με αυτό το
φανταστικό τοπίο, ..., να βλέπουν την εικόνα της φύσης
σε όποια στάση και αν βρίσκονται» . [11]
Παράλληλα, το παιδιατρικό νοσοκομείο Meyer του
αρχιτέκτονα R. del Nord (2006 - Ospedale Pediatrico
Meyer), στη Φλωρεντία της Ιταλίας, ήταν από τα πρώτα
παιδιατρικά νοσοκομεία όπου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία
στην εξοικονόμιση ενέργειας μέσα από το σχεδιασμό.
Λόγω του μεσογειακού κλίματος εφαρμόστηκαν αρκετά
καινοτόμα στοιχεία τόσο στην εξωτερική μόνωση του
κτιρίου (για την ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών),
όσο και στον τρόπο φωτισμού, αερισμού και θέρμανσής
του. Για το φυσικό φωτισμό χρησιμοποιήθηκαν αγωγοί
και σωλήνες οι οποίοι αντανακλούν το φως από το
φυτεμένο δώμα του κτιρίου στους διαδρόμους και τις
αίθουσες αναμονής. Για τον εξαερισμό
χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα κλιματιστικά, μόνο όπου
ήταν απαραίτητο. Επίσης διαμορφώθηκε ένα σημείο
όπου συγκεντρώνεται ο ήλιος και λειτουργεί ως
ρυθμιστής εξισορρόπισης θερμοκρασίας (Buffer). Ο
θερμός αέρας που συγκεντρώνεται στο σημείο αυτό
βοηθά στην ανακύλωση του εσωτερικού αέρα με φυσικό
τρόπο. (Advanced European sustainable energy
technology dissemination in Europe and China, 6th
Framework Programme)
Συμπερασματικά, οι νέες τάσεις της «πράσινης»
αρχιτεκτονικής, σέβονται το περιβάλλον και στοχεύουν
στη μέγιστη εκμετάλλευση του προσανατολισμού για

φυσικό αερισμό και ηλιασμό, προκειμένου να μειωθεί σε
μεγάλο βαθμό η ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε
κτιρίου. Η ορθή στρατηγική για καλής ποιότητας
εσωτερικό αέρα (ΙΑQ = Indoor Air Quality) προωθεί την
εφαρμογή ανοιγόμενων παραθύρων όπου κρίνεται
απαραίτητο,... με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η
απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών αλλά ταυτόχρονα
δίνεται η αίσθηση στον ασθενή του ανοιχτού
περιβάλλοντος. [12] Τα σύγχρονα νοσοκομεία πλέον
συνδυάζουν τεχνητούς και φυσικούς τρόπους εξαερισμού
και φωτισμού ώστε να εξασφαλίζεται μία σταθερή,
ευχάριστη και χωρίς μικρόβια εσωτερική ατμόσφαιρα
στην οποία ο ασθενής αισθάνεται άνετα και η οποία
μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάρρωσή του.
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