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IDEA OGRODU SENSORYCZNEGO W KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA ATRIUM PRZY SZPITALU
KLINICZNYM NR 4 W LUBLINIE
Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Agnieszka Tkaczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Streszczenie. Praca przedstawia projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. PodjĊto próbĊ zde¿niowania pojĊcia ogrodu terapeutycznego i okreĞlono funkcje, jakie powinny speániaü takie
obiekty. W ramach prac terenowych wykonano inwentaryzacjĊ dendrologiczną i ogólną
inwentaryzacjĊ terenu oraz analizy terenu opracowania. Przedstawiono koncepcjĊ projektową wraz z uksztaátowaniem terenu i doborem roĞlin. Zaproponowano caákowitą wymianĊ
nawierzchni oraz elementów maáej architektury. Na terenie atrium zaprojektowano siáowniĊ zewnĊtrzną oraz zaproponowano zwiĊkszenie uĪytecznoĞci dachu budynku poprzez
stworzenie na nim zielonej przestrzeni. Teren ma byü miejscem wypoczynku i wspomagania rekonwalescencji.
Sáowa kluczowe: szpital, ogród sensoryczny, ogród terapeutyczny, projektowanie uniwersalne

WSTĉP
ObecnoĞü roĞlin wpáywa pozytywnie na proces rekonwalescencji osób chorych czy
odbywających rehabilitacjĊ. Zielone przestrzenie powinny byü obowiązkowo obecne
przy kaĪdym budynku opieki zdrowotnej. Niestety w Polsce zagospodarowanie terenu
przy takich obiektach, szczególnie szpitalach publicznych, jest zwykle sprawą drugorzĊdną. Prawdopodobnie z powodu braku funduszy, ale i nieĞwiadomoĞci potĊgi roĞlin
w poprawianiu samopoczucia nieáatwo jest znaleĨü dobrze zaprojektowany i wykonany
ogród przyszpitalny. Zwykle są to miejsca zaniedbane, wymagające modernizacji lub
caákowitej przebudowy, nieprzystosowane do uĪytku przez pacjentów z róĪnymi schorzeniami.
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ZieleĔ, poprzez ujemną jonizacjĊ powietrza, wpáywa pozytywnie na pracĊ ukáadu
krąĪenia, ukáadu oddechowego, nerwowego, a nawet trawiennego. RoĞliny wydzielają
równieĪ ¿toncydy, wykazujące silne dziaáanie bakterio- i grzybobójcze [Szulc 2013].
Badania wykazaáy, Īe ludzie Īyjący blisko otwartych, zielonych przestrzeni są bardziej
aktywni ¿zycznie, zdrowsi i mniej podatni na choroby cywilizacyjne wywoáywane przez
stres. Przebywanie w otoczeniu przyrody wpáywa wiĊc pozytywnie zarówno na kondycjĊ
¿zyczną, jak i psychiczną czáowieka [Nowak 1997, Lohr i Relf 2000, Nowak 2005, Di
Nardo i in. 2010].
Kontakt pacjenta z przyrodą wspomaga proces leczenia, tym samym skracając czas
rekonwalescencji [Latkowska i Miernik 2012]. RoĞlinnoĞü redukuje stres i poprawia samopoczucie zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala. Wiele niezaleĪnych badaĔ
wykazaáo, Īe obecnoĞü przyrody w postaci wewnĊtrznych i zewnĊtrznych ogrodów, roĞlin, widoków z okien wpáywa na zwiĊkszenie satysfakcji z leczenia i poziomu opieki
zdrowotnej [Ulrich 2002].
Celem pracy byáo wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy
Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W badaniach podjĊto takĪe próbĊ zde¿niowania pojĊcia ogrodu terapeutycznego i okreĞlono funkcje, jakie powinny speániaü takie obiekty.
W ramach prac w terenie wykonano inwentaryzacjĊ dendrologiczną i ogólną inwentaryzacjĊ architektoniczną atrium oraz analizy, w tym m.in. sensoryczną i dostĊpnoĞci terenu
dla osób niepeánosprawnych.

MATERIAà I METODYKA
Zakres przestrzenny opracowania to teren atrium (2000 m2) pomiĊdzy budynkami
szpitala PSK nr 4. CzynnoĞci badawcze przeprowadzono w 2013 roku i obejmowaáy one:
przegląd literatury, inwentaryzacjĊ w terenie, analizy: funkcjonalno-przestrzenną, uwarunkowaĔ przyrodniczych, potrzeb uĪytkowników, dostĊpnoĞci i sensualną. Lokalizacja
inwentaryzowanych roĞlin zostaáa okreĞlona za pomocą metody domiarów prostokątnych. Pomiar obwodu pni drzew wykonano na wysokoĞci 130 cm. Wszystkie powyĪsze
dziaáania stworzyáy podstawĊ do wykonania projektu zagospodarowania przestrzeni przy
szpitalu, zawierającego przebudowĊ ukáadu komunikacji (w tym schodów i pochylni),
projekt nasadzeĔ roĞlinnych i maáej architektury.

WYNIKI I OMÓWIENIE
Hortiterapia (terapia ogrodnicza) ma na celu poprawĊ stanu zdrowia dziĊki interdyscyplinarnemu dziaáaniu medycyny, ogrodnictwa i terapii. Bazuje ona na wrodzonej potrzebie kontaktu czáowieka z przyrodą. MoĪe wspomagaü ¿zjoterapiĊ, a takĪe byü formą
racjonalnego wykorzystania wolnego czasu dla kaĪdego czáowieka [Adamczyk i Górska-KáĊk 2012]. Wspomaga psychiczne przystosowanie do róĪnych dolegliwoĞci, zastĊpuje
pracĊ zawodową, stwarza poczucie przydatnoĞci, rozwija kreatywnoĞü, poprawia samopoczucie i pozwala zapomnieü o problemach codziennoĞci. KondycjĊ psychiczną czáowieka moĪe poprawiaü obserwacja naturalnego rytmu roĞlin i zmiennoĞci caáych zaáoĪeĔ
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w ciągu roku. Wykonywanie róĪnych czynnoĞci w ogrodzie pozwala kreowaü przestrzeĔ
i (w pewnym stopniu) kontrolowaü przyrodĊ, co zwiĊksza poczucie wáasnej wartoĞci.
WaĪne jest takĪe dąĪenie do postawionych sobie celów. Poprzez wzmocnienie siáy miĊĞni, poprawĊ koordynacji, równowagi i wytrzymaáoĞci, terapia ogrodowa wspomaga rehabilitacjĊ zdrowotną. TrudnoĞü wykonywanych üwiczeĔ powinna byü dostosowana do
moĪliwoĞci osoby je wykonującej. Uczestnictwo w terapii daje równieĪ wiĊksze szanse
na integracjĊ spoáeczną [Gerlach-Spriggs i Wiesen 2002].
W przypadku zamiaru wykorzystania przestrzeni do terapii ogrodowej waĪny jest
áatwy dostĊp do roĞlin oraz umoĪliwienie wykonywania prac ogrodniczych poprzez zastosowanie na przykáad podniesionych rabat czy sadzenie roĞlin w pojemnikach [Latkowska i Miernik 2012]. Ogród przyszpitalny nie powinien byü czaso- i kosztocháonny
w utrzymaniu. Jego wygląd jest czĊĞcią wizerunku szpitala, a zaniedbany moĪe wzbudziü
w pacjentach obawy, Īe sami teĪ nie są pod dobrą opieką. Obserwowany z budynku ogród
powinien zachĊcaü pacjentów do wyjĞcia na zewnątrz, a przebywające na jego terenie
osoby – do aktywnoĞci ¿zycznej, na przykáad w postaci spacerów. Na redukcjĊ stresu
wpáywa obecnoĞü takich elementów, jak: kwiaty, woda, uspokajające dĨwiĊki natury oraz
moĪliwoĞü obserwacji dzikich zwierząt (np. ptaków). Na etapie projektowania korzystna
jest takĪe inspiracja naturalnym krajobrazem.
Z badaĔ wynika, Īe negatywnie na samopoczucie wpáywa dominacja w przestrzeni
twardych, surowych materiaáów i form. Inne niepoĪądane elementy to: dym tytoniowy,
haáasy dobiegające z ulicy, poczucie niepewnoĞci, rzucające siĊ w oczy Ğmieci, a takĪe
abstrakcyjne, niejednoznaczne rzeĨby lub inne obiekty, które mogą byü interpretowane
w róĪny sposób. Najbezpieczniejsze i jak najbardziej poĪądane jest zastosowanie duĪej
iloĞci zieleni i kwiatów oraz czerpanie z natury [Urlich 2002]. Zagadkowe i trudne do
zrozumienia mogą byü ciekawym wyzwaniem dla zdrowych uĪytkowników, ale na chorych zwykle oddziaáują negatywnie [Neduþin i in. 2010]. WaĪna jest prostota, aby pacjenci nie czuli siĊ dodatkowo przytáoczeni. JednoczeĞnie w ogrodzie nie moĪe zabraknąü
róĪnorodnoĞci form, tekstur i kolorów, które bĊdą pobudzaáy zmysáy.
Zwarte nasadzenia roĞlinne stworzą punkty orientacyjne uáatwiające pacjentom orientacjĊ w przestrzeni. Te same funkcje mogą speániaü elementy maáej architektury, takie
jak fontanny czy rzeĨby. Kompozycja powinna tworzyü naturalną i spójną caáoĞü. Warto
zadbaü, by przejĞcia pomiĊdzy poszczególnymi czĊĞciami ogrodu byáy páynne i przemyĞlane. W uwzglĊdnieniu róĪnej tolerancji na sáoĔce u róĪnych osób naleĪy zaplanowaü
miejsca o niejednolitym nasáonecznieniu. Dla uáatwienia orientacji osobom niepeánosprawnym warto wprowadziü do ogrodu system tablic czy znaków informacyjnych. Informacje na nich zawarte powinny byü czytelne dla jak najwiĊkszej grupy uĪytkowników.
Mogą to byü, przykáadowo, trójwymiarowe mapy czy rysunki o wyczuwalnych palcem
konturach [Latkowska i Miernik 2012].
W ogrodach terapeutycznych warto stosowaü gatunki wykazujące lecznicze wáaĞciwoĞci. Zastosowane roĞliny powinny pobudzaü wszystkie zmysáy poprzez ciekawy kolor
liĞci czy kwiatów, zapach, teksturĊ. Dobrze, gdy ogród zmienia siĊ w czasie roku, co
zachĊca uĪytkowników do obserwowania cyklu przyrody. Aby umoĪliwiü obserwacjĊ
dzikich zwierząt, warto wkomponowaü elementy i gatunki, które je przyciągną. NaleĪy
unikaü roĞlin trujących i odmian podatnych na choroby, aby ograniczyü stosowanie Ğrodków chemicznych. Dobrym pomysáem jest posadzenie roĞlin jadalnych, które mogą byü
wykorzystane w kuchni.
Architectura 13 (3) 2014
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KONCEPCJA PROJEKTOWA
BudowĊ Szpitala PSK nr 4 ukoĔczono w 1964 roku. Na teren atrium moĪna dostaü siĊ
przez jedno z 3 otwartych wyjĞü z budynku. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazaáa
siedem egzemplarzy drzew, w tym klon jesionolistny (o Ğr. pnia 48 cm), sosnĊ czarną (Ğr.
28 cm), wierzbĊ páaczącą ‘Chrysocoma’ (Ğr. 60 cm) i sosnĊ rumelijską (Ğr. 40 cm) oraz
26 grup krzewów z gatunków: dereĔ biaáy, jaáowiec sabiĔski, forsycja poĞrednia i tawuáa
japoĔska. Projekt nasadzeĔ wykonano z zachowaniem niektórych egzemplarzy roĞlin,
bĊdących w dobrym stanie zdrowotnym i wizualnym. W doborze roĞlin uwzglĊdniono
warunki mikroklimatyczne obszaru, takie jak: zanieczyszczenie typowe dla warunków
miejskich czy osáoniĊcie od mroĨnych wiatrów dziĊki otoczeniu budynków.
Projekt charakteryzuje siĊ doĞü prostym i funkcjonalnym ukáadem przestrzennym
(rys. 1). Na terenie wydzielono strefy o odmiennych funkcjach – szeroki pas komunikacji
pieszej, miejsca odpoczynku oraz strefĊ aktywnoĞci ruchowej. Zmysáy pobudzaü mają
roĞliny o zróĪnicowanych cechach morfologicznych, a takĪe obecnoĞü zwierząt i wody.
W atrium bĊdzie moĪna znaleĨü zarówno miejsca otwarte, jak i bardziej kameralną áawkĊ
pod drzewem. Materiaáy uĪyte w projekcie to gáównie kamieĔ i drewno. Na terenie mogą
byü realizowane programy terapii ogrodowej czy üwiczeĔ ¿zycznych wspomagających
rehabilitacjĊ. Aby uáatwiü poruszanie siĊ osobom niepeánosprawnym, caákowicie zrezygnowano ze schodów oraz typowych pochylni z barierkami. W tym celu teren ma zostaü
uksztaátowany tak, aby ciągi komunikacji pieszej stopniowo podnosiáy siĊ, nie przekraczając jednak 5-procentowego nachylenia podáuĪnego. O zmianie wysokoĞci terenu informowaü mają specjalne, wbudowane w nawierzchniĊ wypukáe oznaczenia. Uáatwi to
poruszanie siĊ szczególnie osobom niewidomym i sáabowidzącym.
Motywem przewodnim koncepcji zagospodarowania terenu staáy siĊ sáowa byáej
Pierwszej Damy USA, Lady Bird Johnson: „Where Àowers bloom, so does hope.” (Gdzie
kwitną kwiaty, tam kwitnie nadzieja). Inspiracją do stworzenia projektu byáy takĪe naturalne, rodzime zbiorowiska roĞlinne. To gatunki dziko wystĊpujące i ich odmiany miaáy
stanowiü trzon roĞlinnoĞci projektowanej. Wczesną wiosną do wyjĞcia na zewnątrz zachĊcaü mają kolorowe roĞliny cebulowe oraz kwitnąca forsycja. Byliny dobrano tak, aby ich
kwitnienie trwaáo przez caáy letni sezon (krwawnik kichawiec, tawuáka ’Irrlicht’, ostróĪka ‘King Arthur’, jeĪówka purpurowa ‘Flame Thrower’, wierzbówka kiprzyca, pysznogáówka ‘Cambridge Scarlet’, omieg wschodni ‘Magni¿cum’. Jesienią krzewy zmienią
barwĊ liĞci (kalina koralowa ‘Compactum’) oraz bĊdą ozdobne ze wzglĊdu na owocostany (trzmielina oskrzydlona ‘Macrophyllus’, porzeczka czarna ‘Ores’). Aby utrzymaü
atrakcyjnoĞü ogrodu zimą, dobrano roĞliny, które dobrze znoszą mrozy i nie wymagają
okrywania. W celu pobudzenia zmysáów uĪytkowników w doborze roĞlin kierowano siĊ
równieĪ ciekawą fakturą liĞci i oryginalnymi ksztaátami kwiatostanów. UwzglĊdniono
roĞliny o pachnących kwiatach i jadalnych owocach oraz szeleszczące na wietrze trawy
(trzcinnik ostrokwiatkowy ‘Overdam’, proso rózgowate ‘Heavy Metal’, miskant chiĔski
‘Silberfeder’). Dodatkowo na dachu oraz na skarpie wzdáuĪ póánocnej krawĊdzi terenu
zaproponowano wysianie áąki kwietnej, którą wiosną uatrakcyjniaü bĊdą licznie wyrastające spomiĊdzy trawy krokusy.
Acta Sci. Pol.

Rys. 1.
Fig. 1.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu atrium przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie
Conceptual project of land development atrium of the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin
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PodstawĊ ukáadu komunikacji stanowi szeroki, prosty chodnik z nieregularnie ciĊtych, granitowych páyt. Kontrast dla prostych, geometrycznych ksztaátów stanowi krĊta
ĞcieĪka z desek z drzewa azobe. Jej falisto-áukowaty ksztaát wprowadza do zaáoĪenia radoĞü i energiĊ. ĝcieĪkĊ moĪna okreĞliü jako sensoryczną, poniewaĪ spacerujący nią uĪytkownik jest poddany oddziaáywaniu bodĨców pobudzających wszystkie zmysáy. Ukáad
komunikacji wspólnie z ukáadem nasadzeĔ wydziela w przestrzeni mniejsze, bardziej
intymne (ale nie caákowicie odizolowane) wnĊtrza oraz strefy funkcjonalne.
W celu zachowania spójnoĞci projektu w elementach maáej architektury powielono
materiaáy zastosowane w nawierzchniach. Przy projektowaniu siedzisk postawiono przede
wszystkim na wygodĊ uĪytkowania. Elementy do siedzenia (áawy i leĪaki) wykonane są
z klejonego warstwowo, giĊtego drewna modrzewiowego. UĪyty wczeĞniej w nawierzchni
granit pojawia siĊ w formie poideáka dla ptaków oraz duĪego gáazu z inskrypcją – mottem caáego zaáoĪenia. Zbiornik wodny natomiast ma zostaü wykonany z bazaltowych páyt.
Zaproponowano teĪ wykorzystanie gotowych obiektów – domku dla kotów z zielonym
dachem oraz donic, karmnika i krat pod drzewa.
Zaprojektowany zielony dach ma za zadanie w pewnym stopniu odzyskaü powierzchniĊ przeznaczoną pod zabudowĊ. Stanowiü ma cenne siedlisko Àory i fauny, a takĪe speániaü funkcje rekreacyjne. Dodatkowo zwiĊkszy komfort przebywania w budynku (táumienie haáasu, izolacja ciepáa). Ponadto dachy zielone przedáuĪają ĪywotnoĞü konstrukcji
i mają istotne znaczenie w ochronie przeciwpoĪarowej. PoniewaĪ konstrukcja budynku
nie przewiduje dodatkowych obciąĪeĔ w postaci duĪej iloĞci ziemi i ciĊĪkich roĞlin, a jest
przystosowana do ruchu pieszego, zaprojektowano stosunkowo lekki dach ekstensywny.
Równa siĊ to takĪe z mniejszym nakáadem ¿nansowym i rzadszą pielĊgnacją.
Zgodnie z wnioskami z analizy funkcjonalno-przestrzennej oraz analizy potrzeb uĪytkowników zaprojektowano wydzieloną strefĊ aktywnoĞci ¿zycznej. Zaproponowano
wykorzystanie róĪnego rodzaju przyrządów do üwiczeĔ, które nie tylko mogą zapewniü
dawkĊ potrzebnego ruchu, ale takĪe wspomóc rehabilitacjĊ pacjentów. Urządzenia zostaáy rozmieszczone po áuku, z zachowaniem stref bezpieczeĔstwa oraz dobrane odpowiednio dla przyszáych uĪytkowników.

PODSUMOWANIE
ZaáoĪeniem projektu byáo stworzenie przestrzeni dla pacjentów szpitala, czyli osób
w róĪnej kondycji zdrowotnej. PrzestrzeĔ miaáa za zadanie pobudzaü zmysáy i byü atrakcyjna przez caáy rok. Przy tworzeniu koncepcji uwzglĊdniono zasady projektowania uniwersalnego.
W przestrzeni wydzielono kilka kameralnych wnĊtrz oraz nadano jej nowe funkcje.
Zaproponowano zaáoĪenie zielonego dachu oraz zewnĊtrznej siáowni. Teren uksztaátowano zgodnie z potrzebami osób o ograniczonej sprawnoĞci ¿zycznej. Caákowicie zrezygnowano ze schodów dziĊki zastosowaniu niewielkich spadków w nawierzchni. Zaproponowany dobór roĞlin uwzglĊdnia gáównie rodzime byliny i trawy oraz gatunki niewielkich
krzewów. WziĊto pod uwagĊ warunki siedliskowe roĞlin, przystosowanie do danej strefy
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klimatycznej oraz atrakcyjnoĞü ich odbioru wszystkimi zmysáami. Poza nasadzeniami zaprojektowano równieĪ nowe nawierzchnie oraz elementy maáej architektury. Zachowano
spójnoĞü w zastosowanych materiaáach.
Stworzono projekt przestrzeni, która bĊdzie miejscem odpoczynku i rekonwalescencji
pacjentów oraz bĊdzie popularyzowaü kulturĊ ¿zyczną wĞród wszystkich odwiedzających.
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THE SENSORY GARDEN IDEA DEVELOPMENT CONCEPT ATRIUM
HOSPITAL CLINICAL NO. 4 IN LUBLIN
Abstract. Scope of the study involved the creation of project land at the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin. Attempted to de¿ne the concept of a therapeutic
garden and set out the functions to be complied with such areas. As part of the ¿eld work
was performed and the overall inventory dendrological land inventory and analysis of land
development. The concept of the design, along with terrain and choice of plants. Proposed
total resurfacing and landscaping elements. The outdoor gym is designed and proposed to
increase the usefulness of the roof of the building and the creation of green space on it. The
area to be a place of rest and support recovery.
Key words: hospital, sensory garden, garden therapy, universal design
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