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Bệnh viện nhi là một tổ hợp không gian rất đặc biệt

tổ hợp CHỮA BỆNH cho TRẺ EM

01 TƯ TƯỞNG
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CHỮA BỆNH
            theo quan niệm PHƯƠNG ĐÔNG

Người Phương Đông CHỮA BỆNH như thế nào?
Người Việt Nam nói : Bách bệnh tại Tâm. Chữa bệnh là chữa Tâm.
Người Trung Hoa nổi tiếng về thuật Châm Cứu và Bấm Huyệt.
Mọi sự liên thông trong cơ thể với vũ trụ nên thông suốt.
Bên trong và bên ngoài luôn thông suốt
Và thuật châm cứu, bấm huyệt thực ra để sự kết nối giữa cơ thể và 
tự nhiên ( Vũ Trụ) được thông suốt.

01 TƯ TƯỞNG
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Hãy xem người Hi Lạp, cái nôi của nền văn minh thế giới thiết kế và 
xây dựng bệnh viện như thế nào hơn 2000 năm trước.

Người Hi Lạp cho rằng bệnh sinh ra do sự không hài lòng của 
Chúa trời về con người, nên việc chữa bệnh là sự hòa giải giữa 
Chúa trời và con người. Chữa bênh thực ra là sự kiếm tìm bình yên. 
Vậy toàn bộ quá trình chữa bệnh không chỉ tập trung vào cơ thể và 
còn tập trung vào tâm trí của con người.

Trung tâm Epidavros- một tổ hợp nổi tiếng thể hiện quan điểm 
của người Hi Lạp về việc chữa bệnh. Tổ hợp này bao gồm : Nhà 
hát ngoài trời, sân vận động, phòng tập Gym, các đền thờ, khu 
khách sạn, các khu sanna bath. Đặc biệt tổ hợp này còn có một 
nơi rất đặc biệt linh thiêng  “ quiet room “ để người bệnh có thể tự 
chữa bằng giấc mơ kết nối với Chúa trời.

mặt bằng tổng thể của Epidavros

CHỮA BỆNH
            theo quan niệm PHƯƠNG TÂY

01 TƯ TƯỞNG
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Nhà Hát Epidavros

Nhà hát Epidavros đã trở thành biểu tượng về nghệ thuật của Hi lạp. Người Hi Lạp quả thật 
quá xuất sắc khi dùng 

ART THERAPY LIỆU PHÁP DÙNG NGHỆ THUẬT ĐỂ CHỮA BỆNH

Như vậy, Việc chữa bệnh theo quan điểm phương Tây hay phương 
Đông cũng đều hướng đến các giải pháp chữa trị đồng thời cả trạng 
thái THỂ CHÂT lẫn TINH THẦN

CHỮA BỆNH

01 TƯ TƯỞNG

SỨC KHỎE
CHỮA TRỊ

THỂ CHẤT
SỰ CÂN BẰNG

LUYỆN TẬP

LIỆU PHÁP NGHỆ THUẬT

VĂN HÓATINH THẦN
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01 TƯ TƯỞNG

CHỮA BỆNH

một công trình với chức năng là chữa bệnh 
thì  ngoài việc là một cỗ máy chữa bệnh về 
thể chất hoàn hảo thì tự thân nó nên là 
một liệu pháp nghệ thuật. Không gian 
và Kiến Trúc của bênh viện chính nó phải là 
một tác phẩm nghệ thuật.
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01 TƯ TƯỞNG

NIỀM VUI
THÍCH 

SỰ KHÁM 
PHÁ

SỰ TÒ MÒ

BỆNH VIỆN NHƯ LÀ VƯỜN CHƠI
Niềm vui, sự khám phá sự tò mò luôn bao trùm bao quanh bệnh 
viện.
Để Bệnh Viện không phải là nơi sợ hãi, hãy là nơi thoát khỏi sự sợ hãi.

Hãy để cả Liệu Pháp nghệ thuật ở đây bắt đầu len lỏi vào tâm trí 
trẻ em. Ngay cả khi phải đối mặt với sự sợ hãi 
nhất chúng ta vẫn có nghệ thuật, niềm vui sự 
tò mò ở cạnh bên.

Bất cứ công trình nào cho trẻ em cũng nên là nơi để trẻ em có thể 
vẫn khám phá, vẫn tò mò và vẫn có niềm vui. 
Vì thế, một bệnh viện nên là nơi để cơ thể và tâm trí của được chữa 
lành. 

TUỔI THƠ LÀ ...

TRẺ EM
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02 Ý TƯỞNG

Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC

Bệnh viện như một cỗ máy phức tạp, cần một 
sự tổ chức mạch lạc để hoạt động một cách 
an toàn và hiệu quả. Đồng thời, đó còn là một 
nơi gần gũi cho trẻ em, một nơi không có sợ 
hãi.

Vì thế công trình được chia thành 2 phần, đảm 
bảo 2 chức năng chính

CHỨC NĂNG KỸ THUẬT 
điều trị, phục hồi các trạng thái thể chất

KHÔNG GIAN VƯỜN CHƠI 
chăm sóc trạng thái tinh thần
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Phần kỹ thuật bao gồm các phòng ban chức 
năng chia thành 2 khối và hệ thống hành 
lang, thang máy cho bác sĩ, đảm bảo mọi dây 
chuyền công năng kỹ thuật của bệnh viện 
được kết nối và vận hành hiệu quả nhất

Các hành lang và giao thông nội bộ dành 
riêng cho bác sĩ giúp làm giảm sự chồng 
chéo với giao thông cho bệnh nhân

Không gian sân chơi, vườn chơi, cho trẻ được 
thiết kế để trẻ tiếp cận được từ mọi nơi, một 
không gian di chuyển liên tục không ngắt 
quãng. Trẻ em có thể chơi, có thể ngắm các 
bạn khác chơi đùa.

Như vậy cỗ máy bệnh viện được bao bọc bởi 
vườn chơi.Một dường dốc rất thoải di chuyển 
lên dần đến các sảnh tầng bao quanh khối 
chính.
Đây vừa là sân chơi, vừa là luồng giao thông 
di chuyển của bệnh nhân, người nhà và khách 
thăm tách biệt với giao thông nội bộ của bác 
sĩ, giúp giao thông kỹ thuật này được trật tự 
và vệ sinh hơn.

CHỨC NĂNG KỸ THUẬT KHÔNG GIAN VƯỜN CHƠI

02 Ý TƯỞNG
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VÙNG ĐỆM
giữa cỗ máy bệnh viện và  tự nhiên xung quanh

BUFFER ZONE

PATIENTS CIRCULATION

VIEW

FUN PLAY

ARCHITECTURE IDENTITY

CLIMATIC 
DEVICE

PSYCHIC CARE

OUTSIDE

INDOOR SPACE
MEDICAL FUNCTIONS

EFFICIENCY
STAFF CIRCULATION
PHYSICAL CARE

CITY Đường dốc vườn chơi của trẻ không chỉ đóng góp về mặt 
hình thái kiến trúc và kỹ thuật, về mặt tổng thể nó đóng góp 
tạo nên những giá trị về sinh thái, tinh thần.

Khu vực vườn chơi, khoảng không gian giữa vườn chơi như 
một VÙNG ĐỆM :
Là nơi
Vui chơi
Ngắm nhìn
Cải thiện Vi Khí Hậu
Luyện tập sức khỏe
Nơi đợi của khách thăm, của cha mẹ

Vùng đệm này như một nơi nghỉ ngơi thư giãn làm cho quá 
trình chữa bệnh của trẻ và tư tưởng của gia đình trở nên 
nhẹ nhàng hơn.

02 Ý TƯỞNG



14

BỘ LỌC XANH

Vườn chơi cũng đóng vai trò như bộ lọc, lọc những phiền muộn bệnh tật của trẻ.

Trẻ em sẽ di chuyển qua đường dốc sống động này trước khi vào bệnh viện, đồng 

thời vườn chơi này cũng là điểm dừng trước khi rời bệnh viện về nhà.

02 Ý TƯỞNG
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03   HỒ SƠ 
KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC

Ý TƯỞNG
THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Giai đoạn thiếu nhi chịu sự ảnh hưởng rất 
lớn từ môi trường xung quanh, các giác 
quan trong giai đoạn này đặc biệt nhạy 
cảm và có vai trò quan trọng quyết định 
đến nhận thức và hình thành các kỹ năng 
cho trẻ. 
Theo đó, tổ hợp cảnh quan khu bệnh viện 
sản nhi được thiết kế thành 5 khu vực 
theo cảm nhận của các giác quan, cụ thể:

1. VƯỜN GIA VỊ (nếm , ngửi)
2. VƯỜN HOA (ngửi, nhìn)
3. BỀ VẦY (nhìn, chạm)
4. SÂN CHƠI (chạm, nghe)
5. SÂN BIỂU DIỄN (nghe, nhìn)

1

2

3

45
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MẶT BẰNG CẢNH QUAN 1:1000

B03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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B

TỔNG MẶT BẰNG 1:100003 HỒ SƠ KIẾN TRÚC

1
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3 4

5
7

8

10

11

12
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1. CỔNG CHÍNH
2. CỔNG PHỤ
3. CỔNG CẤP CỨU, DỊCH VỤ
4. BỆNH VIỆN NHI
5. KHỐI TRUYỀN NHIỄM
6. BỆNH VIỆN SẢN NHI HIỆN CÓ
7. KHỐI TRUYỀN NHIỄM BV CŨ
8. CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
9. VƯỜN GIA VỊ
10. VƯỜN HOA
11. BỀ VẦY
12. SÂN CHƠI
13. SÂN BIỂU DIỄN
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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03 HỒ SƠ KIẾN TRÚC
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04   MÔ HÌNH 
VÀ PHỐI CẢNH
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HÌNH KHỐI
04 MÔ HÌNH
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MẶT ĐỨNG PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU
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04 MÔ HÌNH
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04 MÔ HÌNH
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04 MÔ HÌNH
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04 PHỐI CẢNH
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04 PHỐI CẢNH
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04 PHỐI CẢNH
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04 PHỐI CẢNH


