
وع   ملخص المشر

 مستشفى القلب

  قيف بشأن القضايا الصحية للمريضيعد التث
 
ا من عنرصا ي تؤدي إىل نتائج أفضل.  عناص ا مهم 

الرعاية الرسيرية الت 

ن ويمكن أن تعزز قدرة المريض عىل فهم أسباب وفوائد 
ّ
 .المطلوبة اتعالجالختبارات و ال المعرفة تمك

  

ي  ي الذي األرسة واألصدقاء  أحد من إقامة و مرافقةتشجيع مشاركة  و تعزيز التفاعل البرسر
سيعزز الدعم العاطف 

ا ما ي سيكون و و القائمير  عىل العالج ،  ةم زيادة التفاعل مع مقدمي الرعايدعي بدوره يذلا المقربون من المريضقدمه كثير 

  المريض
 
ا للتفاعل حول الحتياجات ال اكير قربا  .و العاطفيةأ عالجيةومتاح 

فان عىل أنهما  ات القلب واألوعية الدموية من عنرصين رئيسيير  لالختبار واإلجراء ُيعرَّ جراحي و غير تتكون مختير

 بذلك نوع المرض  الوافدين و نوعية احتياجهم و تحديد الخدمات الالزم توافرها داخل المستش
 
ف  خالل جراحي ، محددا

ة مكوثهم  مريض مقيم يحتاج إىل المراقبة . ، سواء كان مريض نهاري ذو وقت محدود أو  في 

 

وع تدور حول ي ، فكرة المرسر
 
المتبوع لألنماط  و كرس  شعور الضيقخلق بيئة مريحة أحد حوافز الشفاء و التعاف

ي 
 بل نهاريير  ط للمستخدمير  الليس فقبتكوين مساحات رحبة  ،التقليدية لهذا النوع من المبان 

 
للمقيمير  من مرض  و أيضا

بشكل ،و استدراك هذه األمور  ليكون أشبه  بمنطقة تروي    ح  للنفس و مركز اجتماعي كمنتجع صحي أكير منه كمشف   ، عاملير  

ي 
 
ي استباف
 
ي خالل االسيطرة والراحة وتمكير  المريض  التصميم لدعم الكرامة والخصوصية والصوت ف

 
 . إلقامة من التشاف

 

ي الوظيفية ، محاولة خلق بيئة و فراغ 
ي نوعية المبان 

 
 عىل نمطية النغالق ف

 
داخىلي مفتوح قدر اإلمكان مع خالفا

،بالبتعاد عن الممرات المغلقة و الطويلة و تكوين فراغات داخلية  ي و المنظر الطبيعي تواصل مبارسر عىل المحيط الخارحر

ي داخل ب الهتمام، و  منارة باضاءة طبيعية  للجلوس و النتظار  مفتوحة
ي تقلل من و خار العنرص النبان 

وع ، و الت  ج المرسر

ي النتظار  و خلق جو مري    ح أقل صامة . اء الدحدة األجو 
 
 اخلية ف

 

وع لجزءين حسب نوعية المستخدين وفق مدة إقامتهم إىل منطقة  ية تقدم فيها الخدمات و ر نهاتقسيم المرسر

 مع حالتهم الصحية ، العمليات الطبية
 
 بمناطق و تتمير   لتسهيل الوصول إىل مرافقهم و تقليل حركتهم و اجهادهم تناسبا

ي تقسالنتظار المفتوح
 
لمتطلبات العالج يم الوظائف ليكون الوافد أكير  قدرة عىل قراءة محيطه و الستجابة ة و الوضوح ف

ي بير  اضخ الوافدين ي راغ مركزي عىل طول الطوابق يعمل كقلب للحركة العموديةبوجود ف
 
لطوابق.بينما ينعكس طابع فندف

ي منطقة منامات المرض  بتوفير توزيعات مختلفة بما يتناسب مع المريض و جناح 
 
فات خاصة لكل   VIPكمنجع ف ،مع رسر

لممرات ، ياإلضافة إىل توفير  مرافق الصحة الخالية من اغرفة و مساحات جلوس مفتوحة للمشاهد الخارجية و شبه 

ي و مسبح داخىلي 
يان  ي و عالج فير 

يائية من نادي رياض   . الفير 

 

معظم الواجهة مغىط بالحجر و السمنت للتقليل من الكتساب الحراري بسبب للواجهات الخارجية ،أما بالنسبة  

ي لتوفير اضاءة داخلية نهارية مناسبة و تحديد منطقة المدخل بواجهة زجاجية مظللة 
معظم ،التعرض للشمس بما يكف 

ي لتوفير اضاءة داخلية 
الواجهة مغىط بالحجر و السمنت للتقليل من الكتساب الحراري بسبب التعرض للشمس بما يكف 

 . نهارية مناسبة و تحديد منطقة المدخل بواجهة زجاجية مظللة 


