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Abstract
Every building material that is chosen affects
both the natural environment and the built one.
Healthcare facilities and more specifically
hospitals are usually large buildings or big
complexes of buildings that consume great
amounts of energy and are often very expensive
to operate and maintain. The choice of
materials in modern hospitals is an issue of high
importance and rather complicated as it is
necessary to follow certain rules, restrictions
and satisfy simultaneously many needs. Both the
exterior and interior of hospitals are unique
design fields for contemporary architects where
their innovative ideas and revolutionary design
thoughts can apply in combination with
parameters such as technology, ecology (green
design, sustainability, energy saving, recycling
etc.), economy and aesthetics. Therefore
according to the local climate and its
characteristics the architectural design and the
materials of the healthcare buildings should be
carefully chosen in order to play a supporting
role to the sustainability of the building. A
rather interesting case for study is that of the
Mediterranean climate due to its distinctive
characteristics (e.g. renewable energy sources
for building design) and to the choices of the
materials (e.g. use of glass, metal, wood etc.)
along with the architectural features of the
healthcare buildings (e.g. large openings,
terraces, atriums, balconies etc.). In this paper
the important role of materials in healthcare
facility design will be presented according to
bibliography and through contemporary
examples of hospitals from around the
Mediterranean.
Key words: Materials in Hospital Design |
Mediterranean Climate Design | Healthcare
Facility Design | Green Hospital Materials |
Finishes in Healthcare Design.
Introduction
Every building material affects both the
natural and the built environment. The
materials of a building are directly linked to its
cost, sustainability, security, aesthetics and
unique identity [1]. Healthcare buildings and
especially hospitals are buildings or building
complexes that demand great deals of energy
and high costs for running and maintenance
and therefore, are directly affected by the
choices of their materials. The patients’
psychology and their healing are also directly
affected by the hospital’s built environment
and often the “healing qualities of its the
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environment” depends on the choices of these
materials.
These choices are a subject of high importance
as it is necessary to simultaneously satisfy
numerous specifications, regulations and
needs. A proper choice of material could solve
a series of other problems and therefore save
time and expenses [2]. It is relatively
mentioned that the costs for building a new
hospital is less than the total expenses of two
years running it [3] and thus the materials
used is a major parameter.
Building materials are also associated to
another basic parameter, local climate and the
local natural characteristics (geomorphology,
earthquakes, etc.). Due to climate change that
is very noticeable the past few years respect
and sensitivity to nature is often expressed by
“green design”, search for renewable energy
sources and use of eco-friendly materials. At
healthcare building design orientation and
adjustment of architectural elements to local
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climate characteristics are part of the ideal
quest for creating the «Zero waste hospital».
A tendency towards basic, archetypical design
rules is already observed at modern healthcare
buildings, similar to those used at the
Asclepiia in ancient Greece, which where
harmoniously placed in the natural
environment. These large building complexes
were located at sites far away from
inhabitants, with incomparable natural beauty
and their concept was similar to today’s
holistic wellbeing methods. Local climate,
orientation and wind direction were
determinant parameters for the architectural
synthesis [4]. As Verderber mentions the era of
hermitically sealed hospital is over and
artificial ventilation in patient’s room is
nowadays avoided in design [5].
Direct contact of interior and exterior spaces
especially at healthcare buildings is very
important. At recently built healthcare
facilities architectural elements such as:
atrium, terrace, accessible rooftops (also green
rooftops), large windows with
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shades carefully adjusted for the
Mediterranean climate; significantly add to
natural ventilation and lighting. (fig.1) Natural
elements are inserted through architectural
design in order to positively affect patients’
psychology and their healing process.
According to the British NHS, it is stressed that
patients should have easy access to outdoor
spaces in order be in contact with nature (e.g.
healing garden), or other elements (e.g. large
windows) that can present daily, seasonal or
weather variations, water elements, trees,
flowers, pictures from seas and skies or
natural lighting and ventilation. Also designing
spaces that promote the patient – nature
relationship such as accessible terraces,
balconies, yards, gardens, atriums or in the
interiors spaces comfortable seats close to
windows with interesting views [6]. It is
underlined that in the Mediterranean from
April until November the weather temperature
is appropriate for open-air activities (e.g.
walking, relaxing on sheltered terraces etc.). At
the waiting areas, the view of natural elements
(either directly or indirectly) aims in helping
with the stress reduction and maybe cause
positive feelings or even eliminate the negative
ones [7]. Recent studies stress that positive
hospitalization experience was linked to
designs that included natural light and air,
natural elements, soft colour combinations,
peaceful sounds, a variety of stimuli, pleasant
views and a general sense of beauty [8]. For
example, the “green walls” (covered with
natural materials or artificial that imitate the
natural ones) are used in interior spaces in
order to add in creating the healing
environment.
Regaining the relationship between the
building – landscape and place (context),
especially in the case of modern healthcare
buildings is often attempted by lifting the limit
and unifying the interior and the exterior
spaces with [9]: transparency, insertion of
natural elements (e.g. water, plants etc.),
creating healing gardens and proper
orientation of the building. All the above is
also used in “biophilic design” [10], a recent
design method used as well in healthcare
facilities linked to the building materials.
Biophilic design principles try to insert natural
elements in the built (artificial) environment
mainly, in the following three ways [11]:
- directly: natural elements are inserted in
the built environment e.g. natural
ventilation (air), natural lighting, animals
(e.g. aquarium), water, natural landscape
views (fig.2),
- indirectly: by using natural materials or
artificial materials that imitate the natural
look or natural transformations (e.g.
nature themed artwork of seasonal
transformations or other characteristics of
nature like fractal geometry patterns – fig.
3),
- or, by experiencing the space and the place
(e.g. transitional / in-between spaces
exterior to interior or even aspects from
the local culture or ecology that are
inserted in the design – fig.4).
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The way that the materials are used on
healthcare facilities’s facades could affect the
users by creating a positive first impression.
According to the British NHS some of the main
considerations about the materials of the
building’s facades should be sustainability,
safety and create a balanced image with the
surroundings [12]. It should noted that in the
architectural design of modern facades the
building’s skin is increasingly being studied as
a multi-role issue (e.g. bioclimatic, ecological,
decorative, interactive, artistic etc.). All these
explorations, applications and the high
importance that is often given to the
have reconsider the hierarchy of key
architectural priorities, and as a result
sometimes the building to be looked mainly as
a sculptural or decorative object in which
more value may be given to its skin than the
interior functionality. The development of
building technology, energy saving, optimal

building performance have led architecture
and building materials to new answers. At P.
Barilla (2013) children’s hospital (in Parma) a
very interesting double skin was applied to the
building. According to the architect through
this double skin a dialog between the interior
and the exterior is attempted. The inner skin
works as thermal insulation and the exterior
skin is now a landmark for the town. The
vertical colorful stripes on the facades regulate
their luminosity during the day, and the result
is unique for its visitor depending on his angle
of view. (fig. 5) The rhythm of the window
openings and the mirroring of the surrounding
natural environment on their material create a
special effect that deteriorates the large
volume of the building and harmonizes the
whole facility better in its landscape. These
design decisions (e.g. transparency) were
chosen by the architect [13] as an intention to
describe through his work ideas and concepts
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like “the sense of the place”, “the alterations of
time”, “the elimination of limits” which can be
visually understood by the natural
environment from inside the building. The
natural light is filtered through the exterior
skin and creates different effects (depending
on the intensity of the light) and positive
atmosphere. A similar choice of skin was
chosen for the North Mediterranean Health
Centre (2010 - Almeria Spain). The facade
features a double-skin construction solution
built with marble slats that allow the
introduction of natural light in a diffused and
indirect way. (fig.5) This creates a light
atmosphere inside that reduces the building
energy consumption, thus contributing to
environmental sustainability through a
building designed on the basis of sustainability
criteria.
The reference to “place” and its history (genius
loci) through architectural design is also
observed in healthcare buildings. The sharp
roofs of the new addition building were chosen
because it is next to the old, historical
psychiatric building in Pamplona. (fig.6) The
architects intended [14] to generate an
"atmosphere" analogous to the existing one,
through buildings of contemporary invoice,
supported by current and flexible
technological construction systems for their
future use, and inspired by existing
architectures, with which they should
complement and mutually revalue. The entire
building is constructed in structural
architectural concrete - facades and roofs - so
the entire construction acts as a large beam.
The concrete is dyed in mass with the color of
the cement that joins the stones and the brick
of the old buildings. In this way, it is intended
to take the colour of the dominant atmosphere
as a whole [15]. The interior is characterized
by the homogeneity of material and color, this
absolute white built environment is formed,
shaped and described by the Mediterranean
natural light that comes through the windows.
On the other hand the sharp roofs of the
psychiatric center in Zaragoza (fig.6),
according to the architects (g.bang
architecture) is linked and interrelated to
brain activity – like the sequence of an
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encephalogram [16] and part of the whole
architectural synthesis that is described by the
architects as “one concept – one color – one
material”.
The choices of materials for interior spaces
should generally respond to:
- special characteristic of the space and
safety specifications (e.g. the materials
used in x-ray and radiology department are
chosen with the maximum possible
protection of users against hazardous
radiation),
- functionality (e.g. corridor materials are
chosen in order not to create optical
illusions and make it easy for users to
understand the space – material changes
or different colors on flooring and walls),
- hygiene (materials that are easy to clean
e.g. carpets and wall finishes that germs
can develop are avoided especially in
children’s healthcare facilities),
- creation of healing environment (friendly
and pleasant atmosphere.
For the patient’s room the uses of materials
are of great importance and especially the
ones used on the “headwall” and “footwall”
surfaces which are combined with
technological stimuli, easy to handle and
bedridden patient adjustable. Folding
furniture, electronic devices, interactive
decorations, changing lighting create a
pleasant, comfortable and patient friendly
environment [17]. The finishes of a patient’s
room is a subject of continuous research [18],
as they can define relationships between the
users (doctor – patient – family member) and
add to functionality, atmosphere and ambience
of the healing environment. The need for
experiments in the design of therapeutic
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environments and the search for new
materials have provided over the last few
years new and more appropriate solutions.
The terms “healing wall”, “sensory wall”,
“green wall”, “living wall” etc. are modern
ideas and applications of materials that will
give variety to walls and surfaces of healthcare
facilities. (fig. 7)
Moreover, about the Mediterranean patient’s
room there are usually operable windows –
unlike other countries like Britain (e.g. London
Greenwich hospital that no window was
operable for better mechanical purification of
air) – and window shades (absolutely
necessary in Mediterranean for the unpleasant
west orientation). Shades were also used even
by Aalto at Paimio Sanatorium in Finland for
the patient’s comfort, so they are even more
essential for the Mediterranean climate.
Regarding the importance of window shades,
at Papageorgiou general hospital of
Thessaloniki (Greece) 1:1 test models were
constructed and examined in the actual
conditions (orientation, sunshine, rain, etc.) of
the site that the hospital would be constructed.
(fig.8)
Basic building materials (glass, wood, metal
and concrete), are developed in order to meet
the current practices of energy saving for the
Mediterranean climate due to its intense
sunshine like: glass (fig.9), concrete (beton) –
(fig.10), coverings and paint (fig. 11) and
reuse of materials (up-cycling - fig.12) at
healthcare buildings.
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Building materials of the demanding
healthcare facilities in the unique
Mediterranean environment and climate (with
high levels of natural light and temperature)
are results of ongoing researches and essential
in architectural design. Therefore in
conclusion:
- Especially for the characteristics of the
Mediterranean climate where the sun sets
off the buildings’ volumes and creates
beautiful effects the materials is necessary
to be resistant in high temperatures and
heat accumulation.
- The appealing Mediterranean natural
landscape with interesting geomorphology,
terrain, flora etc. and the extended warm
weather apart from the necessity of using
eco friendly building materials, sets the
ideal conditions for creating spaces that
unify the interior and exterior of the
healthcare facility. Therefore atrium,
arcade (stoa), balcony, accessible terraces
etc. are some essential the design
elements.
- Moreover it is obvious that the natural
landscape has become an essential
parameter in the healthcare’s facility
architectural design.The relationship of
interior and exterior environment with
natural views is a crucial Mediterranean
characteristic and atrium is a
representative Mediterranean design
element from the ancient house up to now.
- With the help of new technologies,
materials can broaden the creative
expression of modern architects and play
an important role in the regeneration of
architectural ideas where concepts such as
light and robust, transparent and compact,
traditional and modern can co-exist and
interact.

Fig. 11
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λέξεις κλειδιά: υλικά στο σχεδιασμό
νοσοκομείου, σχεδιασμός για μεσογειακό
κλίμα, σχεδιασμός χώρων υγείας,
υλικά κατασκευής νοσοκομείων, τελικές
επιφάνειες στους χώρους υγείας.

Εισαγωγή
Κάθε υλικό που επιλέγεται σε κτιριακές
κατασκευές επηρεάζει τόσο το φυσικό
περιβάλλον όσο και το δομημένο. Τα υλικά
κατασκευής ενός κτιρίου είναι άμεσα
συνδεδεμένα με το κόστος, την αποδοτικότητα
και την αειφορία του, την ασφάλεια, τη
λειτουργικότητα, την αισθητική και την
ταυτότητα που προσδίδουν σε αυτό. Ιδιαίτερα
τα κτίρια υγείας και συγκεκριμένα τα
νοσοκομεία, είναι κτίρια ή κτιριακά
συγκροτήματα που απαιτούν μεγάλες
ποσότητες ενέργειας και υψηλό κόστος για τη
συντήρηση, τη λειτουργία τους και κατά
συνέπεια επηρεάζονται σημαντικά από τις
επιλογές των υλικών κατασκευής τους. Επίσης,
το υλικό (δομημένο) περιβάλλον του
νοσοκομείου επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία
των χρηστών αλλά και την προώθηση της
θεραπείας του ασθενούς, αφού παίζει
καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία θεραπευτικού
περιβάλλοντος. Τα υλικά των σύγχρονων
νοσοκομείων αποτελούν αντικείμενο
ιδιαίτερης σημασίας καθώς είναι απαραίτητο
να καλύπτουν ταυτόχρονα πολυάριθμες
προδιαγραφές, κανονισμούς και ανάγκες. Η
επιλογή του κατάλληλου υλικού είναι
σημαντικήαφού μπορεί να επιλύσει μία σειρά
άλλων προβλημάτων ώστε να εξοικονομηθεί
πολύτιμος χρόνος και κόστος. Ενδεικτικά,
αναφέρεται πως τα έξοδα που απαιτούνται για
την κατασκευή ενός μέσου νοσοκομείου είναι
λιγότερα από το συνολικό κόστος λειτουργίας
κατά τα δύο πρώτα χρόνια και επομένως οι
επιλογές των κατάλληλων υλικών είναι
καθοριστικές. Ένας βασικός παράγοντας με
τον οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένες οι
επιλογές των υλικών του κτιρίου είναι το
τοπικό κλίμα και τα ιδιαίτερα φυσικά
χαρακτηριστικά του τόπου (γεωμορφολογία,
σεισμοί κλπ.). Λόγω της κλιματικής αλλαγής
που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια
αυξάνεται ο σεβασμός και η ευαισθησία για τη
φύση, επιταχύνονται οι μελέτες για τον
αποκαλούμενο “πράσινο σχεδιασμό”, τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη χρήση
υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Στα κτίρια υγείας ο προσανατολισμός, ο
συνολικός σχεδιασμός και η προσαρμογή των
αρχιτεκτονικών στοιχείων τους στα
χαρακτηριστικά του κλίματος αποτελούν
κομμάτι του στόχου που είναι το «Zero waste
hospital».
Παρατηρείται ήδη σε κτίρια υγείας μία στροφή
προς βασικούς, αρχετυπικούς σχεδιασμούς
αντίστοιχους με αυτούς που ακολουθούνταν
στα Ασκληπιεία στην αρχαία Ελλάδα, που ήταν
αδιάρρηκτα δεμένα με τη φύση και το φυσικό
περιβάλλον. Τα μεγάλα αυτά κτιριακά
συγκροτημάτα χωροθετούνταν σε τοποθεσίες
με ασύγκριτο φυσικό κάλλος, απομονωμένες
από κατοικημένες περιοχές και με την
κεντρική ιδέα τους ανάλογη με τις σημερινές
ολιστικές μεθόδους ευεξίας. Το τοπικό κλίμα, ο
κατάλληλος προσανατολισμός των
εγκαταστάσεων και η φορά των ανέμων ήταν
καθοριστικοί στην αρχιτεκτονική σύνθεση.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Verderber η
εποχή του ερμητικά «κλειστού» νοσοκομείου
και των θαλάμων ασθενών με τεχνητό αερισμό
αποφεύγονται στο σημερινό αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό νοσοκομείων. Η αμεσότητα
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου ειδικά στα
κτίρια υγείας είναι σημαντική. Σε πρόσφατες
κατασκευές καταγράφονται αρχιτεκτονικές
επιλογές όπως το αίθριο, το βατό δώμα και τα
μεγάλα ανοίγματα με ηλιοπροστασία ειδικά
προσαρμοσμένα για το Μεσογειακό κλίμα που
καθοριστικά συμβάλλουν στο φυσικό φωτισμό

και αερισμό. (εικ.1) Επιχειρείται, μέσω του
σχεδιασμού, η εισαγωγή φυσικών στοιχείων
που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στους
ασθενείς και την ψυχολογία τους. Στις
σχετικές οδηγίες σχεδιασμού του βρετανικού
NHS, τονίζεται πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να
επιδιώκονται άμεσες επαφές με το εξωτερικό
και φυσικό στοιχείο παρουσιάζοντας
ημερήσιες, εποχιακές ή και καιρικές
εναλλαγές, ή με δημιουργία κήπων, στοιχεία με
νερό, δέντρα, φυτά, λουλούδια, εικόνες από τη
θάλασσα και τον ουρανό, ή φυσικό φως και
αερισμό. Ακόμη, να επιδιώκεται ο σχεδιασμός
χώρων όπως εξώστες, βατά δώματα, βεράντες,
αυλές, αίθρια ή καθίσματα στα παράθυρα
προκειμένου να ενισχύεται η σχέση μεταξύ
ασθενή και φύσης. Επισημαίνεται ότι στη
Μεσόγειο από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο
συχνά οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για
δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους (π.χ.
περπάτημα, ξεκούραση σε προστατευμένες
βεράντες κοκ.). 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. Σε κάποιες από τις πιο
σύγχρονες έρευνες, υπογραμμίζεται η
θετικότερη νοσηλευτική εμπειρία σε
περιβάλλον το οποίο σχεδιαστικά ενσωμάτωνε
φυσικό φως, στοιχεία της φύσης, ήπιους
χρωματικούς συνδυασμούς, ποικιλία
ερεθισμάτων, γαλήνιους ήχους, ευχάριστες
θέες και μία γενικότερη αίσθηση ομορφιάς. Για
παράδειγμα οι επιφάνειες «green wall» (με
φυσικά υλικά ή τεχνητά που μιμούνται τα
φυσικά) εφαρμόζονται στο εσωτερικό των
νοσοκομείων ώστε να συμβάλλουν και στη
δημιουργία του θεραπευτικού περιβάλλοντος
(healing environment).
Η ανάκτηση της σχέσης ανάμεσα σε κτίριο τοπίο - τόπο, ειδικά στα σύγχρονα κτίρια
υγείας επιχειρείται συχνά με την άρση του
ορίου ανάμεσα στο μέσα και στο έξω για
μέγιστη ροϊκότητα του χώρου: διαφάνεια,
εισαγωγή φυσικών στοιχείων (π.χ. επιφάνειες
νερού, φυτά κλπ.), δημιουργία θεραπευτικών
κήπων, κατάλληλος προσανατολισμός του
κτιρίου. Τα παραπάνω συναντώνται και στον
«βιοφιλικό σχεδιασμό», μία σύγχρονη
κατεύθυνση σχεδιασμού στα κτίρια υγείας
σήμερα, άμεσα συνδεδεμένη και με τα υλικά
κατασκευής. Οι βιοφιλικές σχεδιαστικές αρχές
επιχειρούν να εισαγάγουν τα στοιχεία της
φύσης με τρεις τρόπους:
- άμεσα: εισάγονται στοιχεία από τη φύση στο
κατασκευασμένο περιβάλλον, όπως φυσικό
φως, αέρας, φυτά, ζώα, νερό, τοπία κοκ. για
αμεσότητα με τη φύση (εικ.2),
- έμμεσα: με φυσικά υλικά ή τεχνητά που
μιμούνται τα φυσικά, μέσω αναπαραστάσεων ή
μετασχηματισμών της φύσης όπως έργα
τέχνης με θέμα τη φύση, ακόμη και
διαδικασίες της φύσης όπως το πέρασμα του
χρόνου, ή άλλα χαρακτηριστικά της φύσης
όπως η φράκταλ γεωμετρία (εικ.3),
- είτε μέσω της βιωματικής εμπειρίας του
χώρου και του τόπου (π.χ. μεταβατικοί χώροι, ή
ακόμη και στοιχεία από την τοπική οικολογία ή
κουλτούρα, τα οποία εισάγονται στο σχεδιασμό
– εικ.4).
Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται τα υλικά
στις εξωτερικές όψεις των νοσοκομείων
μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία θετικής
εντύπωσης. Στις σχεδιαστικές οδηγίες που
παραθέτει ο βρετανικός NHS για τα υλικά των
εξωτερικών επιφανειών τονίζονται τα ζητήματα
της αποδοτικότητας (από ενεργειακής
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άποψης), της ασφάλειας και της εικόνας που
δημιουργούν στο άμεσο περιβάλλον. Ας
σημειωθεί ότι στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
των σύγχρονων όψεων μελετάται όλο και
περισσότερο η επιδερμίδα (κέλυφος) του
κτιρίου ως ένα ζήτημα με πολλαπλούς ρόλους
(π.χ. βιοκλιματικός, οικολογικός,
διακοσμητικός, διαδραστικός, καλλιτεχνικός
κλπ.). Όλες αυτές οι αναζητήσεις, οι
εφαρμογές και η σημασία που συχνά δίνεται
στο κέλυφος του κτιρίου έχουν θέσει σε
επανεξέταση την ιεράρχηση βασικών
αρχιτεκτονικών προτεραιοτήτων, με
αποτέλεσμα κάποιες φορές το κτίριο να
αντιμετωπίζεται συνολικά ως ένα γλυπτικό διακοσμητικό αντικείμενο στο οποίο
ενδεχομένως να δίνεται περισσότερη αξία στο
περίβλημά του. Η ανάπτυξη της κτιριακής
τεχνολογίας και ο προβληματισμός για
εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη απόδοση
των κτιρίων, οδήγησαν σε νέες επιλύσεις στον
τομέα της αρχιτεκτονικής και των
κατασκευαστικών υλικών. Στο παιδιατρικό
νοσοκομείο P. Barilla (2013) στην Πάρμα
(Ιταλία) εφαρμόσθηκε μία ενδιαφέρουσα
επίλυση διπλού κελύφους στις όψεις. Σύμφωνα
με τον αρχιτέκτονα, μέσω του διπλού
κελύφους επιχειρείται η ενεργοποίηση του
διαλόγου ανάμεσα σε εσωτερικό και
εξωτερικό. Το εσωτερικό κέλυφος παρέχει
άριστη θερμική μόνωση, ενώ το εξωτερικό
αποτελεί πλέον αστικό τοπόσημο για τους
κατοίκους της πόλης. Οι κατακόρυφες
χρωματιστές πλευρικές λωρίδες των όψεων
μεταβάλλουν τη φωτεινότητά τους κατά τη
διάρκεια της ημέρας, και προκύπτει ένα
διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα ανάλογα με τη
θέση του θεατή. (εικ. 5) Ο ρυθμός των
ανοιγμάτων αλλά και η ιδιότητα του υλικού
επένδυσης που καθρεφτίζει το περιβάλλον,
εξαϋλώνουν τον κτιριακό όγκο ενώ παράλληλα
συντελούν στην εναρμόνισή του με το τοπίο.
Πρόθεση του αρχιτέκτονα ήταν οι
σχεδιαστικές αυτές επιλογές (π.χ. διαφάνεια)
να διαπραγματεύονται έννοιες όπως το
«πέρασμα του χρόνου», η «υπέρβαση των
ορίων», η «αίσθηση του τόπου», οι οποίες να
γίνονται αντιληπτές μέσω του φυσικού
περιβάλλοντος από το εσωτερικό του κτιρίου.
Το εισερχόμενο φυσικό φως φιλτράρεται από
το εξωτερικό κέλυφοςδημιουργώντας
εναλλαγές στην ένταση, που ποικίλλει ανάλογα
με τη χρήση του χώρου συμβάλλοντας στη
δημιουργία κατάλληλης εσωτερικής
ατμόσφαιρας. Αντίστοιχα λειτουργεί και το
κέλυφος στο North Mediterranean Health Centre
(2010 - Almeria Spain), όπου το υλικό της
πρόσοψης διαθέτει διπλή κατασκευή από
ανοιγόμενες μαρμάρινες πλάκες που
επιτρέπουν την εισαγωγή φυσικού φωτός με
διάχυτο και έμμεσο τρόπο. Αυτό δημιουργεί
στο εσωτερικό μια ατμόσφαιρα που μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου,
συμβάλλοντας έτσι στο περιβάλλον (μείωση
ενεργειακού αποτυπώματος) και στη
βιωσιμότητα του κτιρίου.
Η αναφορά στον τόπο και την ιστορία (genius
loci) παρατηρείται σε νέα κτίρια υγείας. Οι
οξυκόρυφες στέγες της προσθήκης του παλιού
ψυχιατρικού κέντρου της Pamplona,
επιλέχθηκαν λόγω και της ιστορικότητας του
κτιρίου που προϋπήρχε. (εικ.6) Πρόθεση των
αρχιτεκτόνων ήταν να ενσωματώσουν στοιχεία
στη σύνθεση από το ίδιο το έργο ακόμη
δηλαδή και τα ίδια τα ακατέργαστα τοπικά
υλικά, τα χρώματα, τα στοιχεία από τα
υφιστάμενα ιστορικά κτίρια γι’αυτό
επιλέχθηκαν εξωτερικά αυτό το υλικό (beton)
και το χρώμα (ειδικής επεξεργασίας). Στο
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εσωτερικό η υλική και χρωματική ομοιογένεια,
το απόλυτο λευκό δομημένο περιβάλλον, το
φυσικό μεσογειακό φως που εισέρχεται από τα
ανοίγματα ορίζει, περιγράφει και πλάθει τον
χώρο. Ενώ η οξυκόρυφη γεωμετρία του
κέντρου ψυχικής υγείας στη Zaragoza (βλ. εικ.
6), σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες (g.bang
architecture) είναι αναφορά και συσχετισμός με
τη δραστηριότητα του εγκεφάλου (όπως η
ακολουθία ενός εγκεφαλογραφήματος) και
τμήμα της συνολικής συνθετικής χειρονομίας
τους: ένα concept, ένα χρώμα, ένα υλικό.
Γενικότερα, η χρήση και η επιλογή των υλικών
στο εσωτερικό των χώρων υγείας πρέπει να
ανταποκρίνεται:
- στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και
τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. η επιλογή
υλικών για τους χώρους του ακτινολογικού,
ακτινοθεραπευτικού κλπ. γίνεται σύμφωνα με
τη μέγιστη δυνατή προστασία των χρηστών από
επικίνδυνες ακτινοβολίες),
- τη λειτουργικότητα (π.χ. σε διαδρόμους
κυκλοφορίες τα υλικά επιλέγονται ώστε να μη
δημιουργούν οπτικές δυσκολίες στην
ανάγνωση του χώρου όπως αλλαγή υλικού ή
χρώματος σε δάπεδο και τοίχο),
- την υγιεινή (επιλογές υλικών που
καθαρίζονται εύκολα π.χ. αποφεύγονται οι
μοκέτες και τα υλικά επένδυσης στα οποία
αναπτύσσονται μικρόβια ιδιαίτερα στους
χώρους υγείας για παιδιά),
- τη δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος
(φιλικής και ευχάριστης ατμόσφαιρας).
Για τη χρήση των υλικών στους θαλάμους
ιδιαίτερη σημασία έχουν αποκτήσει οι
επιφάνειες πίσω και απέναντι από την κλίνη
(“headwall” και “footwall”) με εφαρμογές
ποικίλων υλικών, τεχνολογικών ερεθισμάτων,
εύκολα χειριζόμενες και ρυθμιζόμενες από τον
κλινήρη ασθενή. Πτυσσόμενα έπιπλα,
ηλεκτρονικές συσκευές, διαδραστικές
διακοσμήσεις, πολύχρωμα γραφιστικά,
μεταβαλλόμενοι τεχνητοί φωτισμοί
διαμορφώνουν ένα ευχάριστο, άμεσο και άνετο
περιβάλλον. Οι τελικές επιφάνειες του
θαλάμου αποτελούν αντικείμενο συνεχούς
διερεύνησης καθώς μπορούν να
προσδιορίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στους
χρήστες (ιατρό, ασθενή και συνοδό μέλος), να
συμβάλουν στη λειτουργικότητα αλλά κύρια
στην ατμόσφαιρα (ambience) του θεραπευτικού
περιβάλλοντος. Η ανάγκη για πειραματισμούς
στο σχεδιασμό θεραπευτικών περιβαλλόντων
και η αναζήτηση νέων υλικών έχει δώσει τα
τελευταία χρόνια πρωτότυπες και
καταλληλότερες επιλύσεις. Οι όροι “healing
wall”, “sensory wall”, “green wall”, “living wall”, κ.ά.
αποτελούν σύγχρονες ιδέες και εφαρμογές
υλικών τα οποία θα προσδώσουν
πολυπλοκότητα και ποικιλία στους χώρους και
τις επιφάνειες των χώρων υγείας. (εικ.7)
Επίσης, ειδικότερα για τους θαλάμους
νοσηλείας στη Μεσόγειο υπάρχουν κατά
κανόνα ανοιγόμενα παράθυρα – σε αντίθεση με
χώρες όπως η Βρετανία (π.χ. το Greenwich
hospital όπου δεν άνοιγε κανένα παράθυρο) –
και η ύπαρξη σκιάστρων (απαραίτητα στη
Μεσόγειο κυρίως στο δυτικό προσανατολισμό).
Τα σκίαστρα στα ανοίγματα είχαν
χρησιμοποιήθει ακόμη και από τον Aalto στο
Paimio Sanatorium της Φιλανδίας για την άνεση
του ασθενή πόσο μάλλον είναι απαραίτητα για
τα δεδομένα του Μεσογειακού κλίματος. Για
τα σκίαστρα στο γενικό νοσοκομείο
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
είχαν κατασκευασθεί δοκίμια κλίμακας 1:1 και
εξετάσθηκαν στις πραγματικές συνθήκες
(προσανατολισμό, έκθεση στον ήλιο, βροχή
κλπ.) του οικοπέδου που θα κατασκευαζόταν το
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νοσοκομείο. (εικ. 8) Βασικά δομικά υλικά όπως
γυαλί, ξύλο μέταλλο, μπετόν εξελίσσονται
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
σύγχρονες πρακτικές και για εξοικονόμηση
ενέργειας στο μεσογειακό κλίμα λόγω της
μεγάλης ηλιοφάνειας: όπως το γυαλί (εικ. 9),
το beton (εικ.10), οι βαφές (εικ.11) αλλά και η
επανάχρηση υλικών (up-cycling - εικ.12) στα
κτίρια υγείας. Στα απαιτητικά κτίρια υγείας στο
ιδιαίτερο περιβάλλον της Μεσογείου (έντονα
επίπεδα φωτισμού, υψηλές θερμοκρασίες) η
συστηματική μελέτη των επιλεγόμενων υλικών
είναι αναγκαία και βασικός παράγοντας στο
σχεδιασμό.
Ιδιαίτερα για τα τοπικά κλιματικά
χαρακτηριστικά της Μεσογείου, όπου η
σύνθεση των κτιριακών όγκων αναδεικνύεται
μεν με το ηλιακό φως αλλά τα υλικά
κατασκευής είναι απαραίτητο να είναι
ανθεκτικά στη συσσώρευση θερμότητας και
στις υψηλές θερμοκρασίες.
Τα υλικά επιλέγονται ώστε να είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και το τοπίο. Η περιοχή της
Μεσογείου λόγω της ενδιαφέρουσας
γεωμορφολογίας, του φυσικού της ανάγλυφου,
της χαρακτηριστικής της βλάστησης και της
εκτεταμένης καλοκαιρίας ενδείκνυται για τη
δημιουργία χώρων στα κτίρια υγείας που
ενοποιούν το εσωτερικό με το εξωτερικό. Γι’
αυτό καταγράφεται η συστηματική χρήση
αρχιτεκτονικών επιλογών όπως το αίθριο, η
στοά, ο εξώστης, το βατό δώμα κλπ.
Επίσης, παρατηρείται η συστηματική
συμμετοχή του τοπίου και του φυσικού
στοιχείου στις αρχιτεκτονικές συνθέσεις των
σύγχρονων κτιρίων υγείας. Η σχέση μεταξύ
του εσωτερικού και του εξωτερικού
περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό ποιοτικό
χαρακτηριστικό της μεσογειακής
αρχιτεκτονικής με πιο αντιπροσωπευτικό
στοιχείο το «αίθριο» – από την τυπική δομή
των αρχαίων κατοικιών μέχρι και σήμερα. Με
τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών, τα υλικά
μπορούν να διευρύνουν τη δημιουργική
έκφραση των σύγχρονων αρχιτεκτόνων και να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
αναγέννηση αρχιτεκτονικών ιδεών όπου
έννοιες όπως το ελαφρύ και το στιβαρό, το
διάφανο και το συμπαγές, το παραδοσιακό να
συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν.
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