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OKTATÁSI HELYISÉGEK

ÁPOLÁSI EGYSÉG

KEZEL!, VIZSGÁLÓ

KÖZPONTI M"T! - ÚJ ÉPÜLET

KÖZPONTI M"T! - RÉGI ÉPÜLET

KÖZPONTI INTENZÍV - RÉGI ÉPÜLET

RÖNTGEN - RÉGI ÉPÜLET

CT - RÉGI ÉPÜLET

KÖZPONTI STERILIZÁLÓ - RÉGI ÉPÜLET

közleked#mag - RÉGI ÉPÜLET

ápolási egységek - RÉGI ÉPÜLET

EL!CSARNOK - ÚJ ÉPÜLET

AMBULANCIA - ÚJ ÉPÜLET

ELEKTROFIZIOLÓGIA - ÚJ ÉPÜLET

HEMODINAMIKA - ÚJ ÉPÜLET

FEKETE ÚTVONAL - ÚJ ÉPÜLET

FEHÉR ÚTVONAL - ÚJ ÉPÜLET

PARKOLÓK - ÚJ ÉPÜLET

ÁGY ÉS MATRAC FERT!TLENÍT! - ÚJ ÉPÜLET

GÉPÉSZET - ÚJ ÉPÜLET

SBO1 - RÉGI ÉPÜLET

központi öltöz#k

új épület

régi épület

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A kórház mint épülettípus valószín!leg a legkomplexebb középület.
Szigorú technológiája van, amely megfelel" kielégítése
kulcsfontosságú, ugyanakkor nem felejthet" el, hogy embereknek,
ráadásul beteg, ezáltal az átlagnál pszichésen érzékenyebb
emberek gyógyí tására készü l . Ezen ket t"sség lehet"
legoptimálisabb és legjobb kielégítése vezérelt minket.
Olyan kórház létrehozása volt a célunk, ahol a szigorú technológia
nem megy a közérzet rovására, az optimális, hatékony m!ködés
biztosítása mellett.

A kórház m!ködési rendszerét úgy láttuk legjobbnak, ha a
látogatóforgalmat az utca felöli oldalon bonyolítjuk, miközben a
“bels"” beteg-orvos forgalmat a keleti, a m!t"blokkok közelében
valósítjuk meg. A “legrövidebb útvonalak elve” így valósulhat meg
leginkább, az eltér" forgalmak szétválasztása mellett. A terápiás
helyiségeket ( m!t", haematológia, elektrofiziológia ) egy blokkban
alakítottuk ki, a meglév" épület m!t"ivel szoros kapcsolatban, a
leend" intenzív osztály mellett.
Az ápolási egységek keleti végén elhelyezett liftek egyenesen a
terápiás blokkba vezetnek. Itt csak fekv"beteg és orvos forgalomat
bonyolítunk.

A fekv"betegek közérzetének javítására úgy alakítottuk a tereket,
hogy a fény és a zöld legyen az uralkodó. A természetes világítást,
napfényt, tudatosan vagy tudat alatt, de igényli az ember, és ez
számunkra életszükséglet. Az ezzel kapcsolatos igény a beteg
embernél fokozottabb mértékben jelentkezhet, különösen pszichés
vonatkozásaiban. A napsugár váltakozó fénye, színe frissít",
kellemes és megnyugtató hatást vált ki, ami természetesen a beteg
gyógyulását el"nyösen befolyásolja.
Tanulmányok támasztják alá, hogy azon betegek, akik betegségük
és gyógyulásuk alatt deprimáltak, kedélytelenek, igen gyakran gyors
javulást mutatnak, ha a szabad természetbe kerülnek. A napfénynek
üdít" hatása van.
A kórtermek és az ápolási egységeket összeköt" betegfolyosók nagy
üvegfelületei a bels", intim ugyanakkor keleti irányba nyitott udvarra
néznek, amely egy nyugodt, világos, növényekkel teli környezetet
biztosít. A fény és a természet közelsége a feszültségét oldja, a
beteg ember számára megnyugvást és melegséget jelent.Az öko-
építészeti szempontokon túl ( lásd kés"bb ) a fény jótékony hatása
miatt sem alakítottunk ki rosszul tájolt ( pl.: északi ) szobákat.
Fontos volt számunkra, hogy a beteg, nem önszántából itt tartózkodó
ember szabadságérzete megmaradjon, a bezártságérzetet építészeti
eszközökkel csökkentsük.

mátrix

A kiadott orvos szakmai program szerint a klinikák a progressivitás 3-5 szintjén m!ködnek, amely esetben az “ideális” mátrix, a
legjobb ágykihasználás nem megvalósítható, mert a hatékonyság rovására megy. Ugyanakkor az ágyak jobb kihasználtsága a
kórháznak is érdeke miközben a várólisták rövidülése a betegeket szolgálja.
A progressivitási szint, valamint a mátrix közötti feszültséget úgy oldottuk fel, hogy az ápolási egységek kezel" és vizsgáló
helyiségeit egy, az ápolási egységeket összeköt" folyosóra szerveztük, a folyosó és az ápolási egység határára. Ezen folyosón
csak betegek n"vérek és orvosok mozognak ( papucsos - fehér - útvonal ).
A kezel" és vizsgáló heyiségek ilyen helyzetbe állításával elértük, hogy az ápolási egység és kezel"jének viszonya, szoros
kapcsolata megmarad, ugyanakkor a márix rendszer miatt esetlegesen a szomszédos szárnyban elhelyezett beteg a bázis ápolási
egység kezel"jét ( ami közel van ) úgy éri el, hogy a másik ápolási egység területére nem lép be.
Az ápolási egységeket öszeköt" - fehér - folyosó a látogatói foyer -t"l elválasztott, a beteg, ezáltal pszichésen érzékenyebb ember
intimitásérzete n".

beépítés

A TERVEZÉSI TERÜLET
Az épület kialakításánál a meglév" épülettel való minnél szorosabb együttm!ködés volt a célunk. A gerincközm!vek megtartása
mellett döntöttünk, mert a kiváltás költsége magas ( kb. 120 millió Ft ), ugyanakkor ismerve a kórházak mai helyzetét, azt
gondoljuk, hogy ez az összeg a kórház felszerelésére, gépparkjára is fordítható.
Az épület f"bejárata a magasföldszinten van, a közm! kiváltása így nem szükséges. A gerincvezetékek terepszintt"l való
mélységér"l nem kaptunk adatot, de valoszín!sítjük, hogy a pályázati kiírás részét képez" megvalósíthatósági tanulmány - elvi
engterv alaposan körüljárta a témát. Az ott lefektetett elv szerint alakítottuk ki az épület alatti áthajtást és biztosítjuk a közúti
ürszelvényt.
A meglév" épület alagsori áthajtóját ( gazdasági útvonalát ) folytattuk. A magasföldszinti el"csarnokunk az el"adó szintjén, annak
két oldalán csatlakozik a 400 ágyas épület központi közleked"jéhez.

SZABÁLYOZÁSI TERV - TÖMBFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ - JÖV#BENI B#VÍTÉS
A jöv"ben kialakuló klinikai tömb struktúráját és az ezzel összhangban lév" szabályozása tervi el"írásokat messzemen"en
tiszteletben tartottuk.
Épületünket úgy alakítotuk ki, hogy el"csarnoka a majdani b"vítést ( további 400 ágy ) is ki tudja szolgálni. A 400 ágyas klinika
épület központi el"csarnoka, az új el"csarnok valamint a jöv"beni 140 ágyas b"vítés egy vonalra f!zve átjárható. A három épület
együttese a most kialakítandó f"bejárattól elérhet".
El"csarnokunkat most zöld - növényekkel telepített - átriummal zártu le, ami kés"bbi részleges megszüntetésével biztosítani
tudjuk a 140 ágyas tömbbe való átközlekedés lehet"ségét ( három épület - egy központi bejárat ).

A 265 ágyas klinika épülete megfelel a szabályozási terv el"írásainak. A tömbbels" felöli építési vonalat - amely a meglév"
klinikaépület m!t"blokkjának keleti homlokzati síkja - tartjuk, az utcai oldalon ( nyugati oldal ) a meglév" 400 ágyas tömb
homlokzati síkját tartjuk. Épületünk a szabályozási tervben lefektetett keretes beépítés tiszteletben tartja, belesimul.

Az épület legmagasabb pontja a terepszint"l 33,75 m, építménymagassága ( az alacsonyabb épületrészek miatt ) 25,40 m,
messze a szabályozási tervi 35m -es korlát alatt marad.
A telken lév" meglév" épületek terveinek hiányában az egyesített telekre vonatkozó szintterületi mutató nem számítható ( mert
nem ismerjük a meglév" épületek alapterületét ).

LABOROK

265 ÁGYAS KLINIKA
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