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Αρχηιτεχτυρε ανδ Ηεαλτη Χαρε: α πλαχε φορ σοχιολογψ
Dαρψλ Μαρτιν, Σαραη Νεττλετον, Χηριστινα Βυσε, Λινδσαψ Πριορ ανδ ϑυλια Τωιγγ

Αβστραχτ
Σοχιολογιστσ οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσ ηαϖε τενδεδ το οϖερλοοκ ηεαλτη χαρε αρχηιτεχτυρε ανδ βυιλδινγσ. Τηισ
χοντραστσ ωιτη mεδιχαλ γεογραπηερσ ωηο ηαϖε ψιελδεδ α βοδψ οφ ωορκ ον τηε σιγνιφιχανχε οφ πλαχεσ ανδ
σπαχεσ ιν τηε εξπεριενχε οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσ. Α ρεϖιεω οφ τηοσε σοχιολογιχαλ στυδιεσ τηατ ηαϖε στυδιεδ
τηε ρολε οφ τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ ιν τηε περφορmανχε οφ mεδιχαλ πραχτιχε υνχοϖερσ αν ιmπορταντ ϖειν οφ
ωορκ, ωορτηψ οφ φυρτηερ στυδψ. Τηρουγη τηε ηιστοριχαλλψ σιτυατεδ εξαmπλε οφ ηοσπιταλ αρχηιτεχτυρε, τηισ
αρτιχλε σεεκσ το τεασε ουτ συβσταντιϖε ανδ mετηοδολογιχαλ ισσυεσ τηατ χαν ινφορm α διστινχτιϖε σοχιολογψ
οφ ηεαλτη χαρε αρχηιτεχτυρε. Χοντεmποραρψ ηεαλτη χαρε βυιλδινγσ mανιφεστ δεσιγν mοδελσ δεϖελοπεδ φορ
ηοτελσ, σηοππινγ mαλλσ ανδ ηοmεσ. Τηεσε δεσιγν φεατυρεσ αρε χονγρυεντ ωιτη νεο−λιβεραλ φορmσ οφ
συβϕεχτιϖιτψ ιν ωηιχη πατιεντσ αρε χονστιτυτεδ ασ χονσυmερσ ανδ ρεσπονσιβιλισεδ χιτιζενσ. Wε χονχλυδε
τηατ αν αδεθυατε σοχιολογψ οφ ηεαλτη χαρε αρχηιτεχτυρε νεχεσσιτατεσ αν αππρεχιατιον οφ βοτη τηε
χονστρυχτιον ανδ εξπεριενχε οφ βυιλδινγσ, εξπλορινγ τηε βριεφσ ανδ πλανσ οφ τηειρ δεσιγνερσ, ανδ οβσερϖινγ
τηειρ εϖερψδαψ υσεσ. Χοmβινινγ αππροαχηεσ ανδ mετηοδσ φροm τηε σοχιολογψ οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσ ανδ
σχιενχε ανδ τεχηνολογψ στυδιεσ οφφερσ ποτεντιαλ φορ α νοϖελ ρεσεαρχη αγενδα τηατ τακεσ ηεαλτη χαρε
βυιλδινγσ ασ ιτσ συβσταντιϖε φοχυσ.
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ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ
Σο ωε ωαιτεδ ιν τηισ αωφυλ ιντεριορ σπαχε ωιτη νεον λιγητσ ανδ σαδ πεοπλε σιττινγ εξηαυστεδ ον
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χηαιρσ ιν τηε
[ωινδοωλεσσ] χορριδορ τρψινγ το δεαλ ωιτη τηισ βυσινεσσ, ηαϖινγ τωο το τηρεε mοντησ το λιϖε. (ιν
ϑενχκσ 2010: 11)
Τηε αβοϖε θυοτατιον ισ αν αχχουντ οφ τηε εξπεριενχε οφ α χανχερ διαγνοσισ βψ Μαγγιε Κεσωιχκ, τηε
φουνδερ οφ α σεριεσ οφ συππορτ χεντρεσ, ινιτιαλλψ ιν τηε ΥΚ ανδ νοω εξτενδινγ ωορλδωιδε, ωηιχη προϖιδεσ
χαρε φορ πεοπλε λιϖινγ ωιτη χανχερ ανδ τηειρ φαmιλιεσ. Ιν αδδιτιον το ιτσ αλλ−τοο−ρεχογνιζαβλε συγγεστιον οφ
τηε πινχηεδ τιmε αλλοχατεδ φορ τηε προχεσσινγ οφ συχη ινφορmατιον, ωηατ στ
K
ισ τηε ρενδερινγ οφ τηε mατεριαλ ενϖιρονmεντ. Σηε ωροτε συβσεθυεντλψ ηοω βυιλδινγσ δεσιγνεδ φορ ηεαλτη
O
ιντεριορ σπαχεσ ωιτη νο ϖιεωσ ουτ ανδ mισεραβλε σεατινγ αγαινστ τηε ωαλλσ αλλ χοντριβυτε το εξτρεmε
K
P
M
B
αυτο−ετηνογραπηψ οφ α χανχερ διαγνοσισ, εσπεχιαλλψ αρουνδ τηε mατεριαλ ενϖιρονmεντσ ωιτηιν ωηιχη
T
B
ηερ βοδψ το α ρανγε οφ ηοσπιταλ λοχατιονσ ιν ορδερ το ηαϖε ιτσ διφφερεντ παρτσ αππραισεδ βψ ϖαριουσ
σπεχιαλιστσ. Τηε διαγνοσισ οφ χανχερ ισ ϖισχεραλλψ τρουβλινγ; ιτ χονφιρmσ τηε πρεσενχε οφ δισεασε ανδ ινϖοκεσ
δψσ−εασε (Λεδερ (1990)); α ηειγητενεδ
T
οχχυπιεσ α χοmπλεξ βυτ σοmεωηατ αmβιϖαλεντ ποσιτιον: ιτ ισ ατ τηε χεντρε οφ εϖερψτηινγ ψετ ισ ατ τηε
B
εξπερτισε αmονγστ mεδιχαλ σταφφ φορ mακινγ ηερ φεελ χοmφορταβλε. Μορεοϖερ, δψσ−εασε ηειγητενσ σενσορψ
εξπεριενχεσ εϖοκεδ τηρουγη εmβοδιεδ ιντεραχτιον ωιτη τηε mατεριαλ ενϖιρονmεντ, ασ ισ εϖιδεντ ιν
K
Ινδεεδ, τηερε εξιστσ α λαργε βοδψ οφ εϖιδενχε τηατ ποιντσ το τηε ρολε οφ τηε δεσιγνεδ ενϖιρονmεντ ιν τηε
εφφιχαχψ οφ χαρε: φλοορ λαψουτσ, νοισε λεϖελσ, λιγητινγ, σινγλε ροοmσ, ϖεντιλατιον, εξποσυρε το δαψ λιγητ,
ηεαλτη ουτχοmεσ (Υλριχη, 1984; Λαωσον ανδ Πηιρι 2003; Dουγλασ ανδ Dουγλασ 2005; Dαψκιν ετ αλ 2008).
Χυριουσλψ ηοωεϖερ, δεσιγν ανδ αρχηιτεχτυρε ισ σοmετηινγ το ωηιχη mεδιχαλ σοχιολογιστσ, ανδ σοχιολογιστσ
ιν γενεραλ, ηαϖε παιδ σχαντ αττεντιον. Στεϖενσ (1998: 12, χιτεδ ιν ϑονεσ 2011: 1) συγγεστσ τηατ τηε
σοχιολογιχαλ λιτερατυρε ον αρχηιτεχτυρε ωουλδ τακε λιττλε mορε τηαν α δαψ το ρεϖιεω, α χλαιm τηατ ϑονεσ
I
“
Σηιελδσ, 2013) ηασ νοτ τρανσλατεδ ιντο α συσταινεδ αναλψσισ οφ τηε mατεριαλιτψ οφ βυιλδινγσ; αλλ τοο οφτεν,
τηε σοχιαλ ανδ πολιτιχαλ εφφεχτσ οφ αρχηιτεχτυρε αρε ελιδεδ ιν τηε αναλψσισ οφ τηειρ φορmαλ ανδ φυνχτιοναλ
θυαλιτιεσ (Dοϖεψ 2010). Αρχηιτεχτυρε δεπενδσ ον τηε σοχιαλ χοντεξτσ ωιτηιν ωηιχη ιτ ισ πραχτιχεδ (Τιλλ
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2009); ασ Ηιλλιερ ανδ Ηανσον συγγεστ, αρχηιτεχτυρε
ιmπορταντ ϖισυαλ σψmβολσ οφ σοχιετψ, βυτ αλσο βεχαυσε, τηρουγη τηε ωαψσ ιν ωηιχη βυιλδινγσ, ινδιϖιδυαλλψ
ανδ χολλεχτιϖελψ, χρεατε ανδ ορδερ σπαχε, ωε αρε αβλε το ρεχογνισε σοχιετψ: τηατ ιτ εξιστσ ανδ ηασ α χερταιν
F J
αρχηιτεχτυραλ φιελδ, πολιτιχαλ ποωερ, ανδ τηε χονστρυχτιον, mαιντενανχε ανδ mοβιλιζατιον οφ χολλεχτιϖε
H
ινσιγητ ιντο τηε πλαψ οφ γλοβαλ ποωερ (αλσο σεε Σκλαιρ ανδ Στρυνα 2013). Ασ ωελχοmε ασ τηισ φοχυσ ισ, ιτ
σηουλδ νοτ διϖερτ υσ φροm τηοσε βυιλδινγσ τηατ ηολδ ανδ αχτιϖατε mεανινγ ιν εϖερψδαψ ωαψσ.
F
H O
λεχτυρε (1986) οφφερσ
νυmερουσ εξαmπλεσ οφ αρχηιτεχτυραλ φορmσ τηατ λιτεραλλψ εmπλαχε mυνδανε εmβοδιεδ πραχτιχεσ, γιϖινγ
ρισε το ηισ ιδεα οφ τηε ηετεροτοπιχ θυαλιτιεσ οφ ηψβριδ ανδ χοντεστεδ σπαχεσ ανδ τηε mυλτιπλιχιτιεσ οφ
mεανινγ ινσχριβεδ οντο σοχιαλ σπαχεσ (οφτεν βψ mαργιναλ γρουπσ). Dραωινγ ον ηισ νοτιον οφ ηετεροτοπια,
Στρεετ ανδ Χολεmαν
, αλονγσιδε ανδ δεσπιτε τηε προχεσσεσ οφ γοϖερνανχε δεσιγνεδ
ιντο τηε αρχηιτεχτυρε (2012: 5). Τηεσε λαψερεδ σπαχεσ ενφολδ διφφερεντ τεmποραλ ρεγιστερσ, ωηερε mεδιχαλ
παστσ, πρεσεντσ ανδ φυτυρεσ, ασ ωελλ ασ πρεϖιουσ ϖισιονσ οφ φυτυρε χαρε, αρε mαδε mανιφεστ ιν mατεριαλ
φορm. Wηιλστ νοτ αδϖανχινγ αν αρχηιτεχτυραλ δετερmινισm, τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ ισ, φορ Φουχαυλτ, δεεπλψ
ιmπλιχα
ρατιοναλιτψ (1984: 255). Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε αναλψσισ οφ βυιλδινγ τψπεσ σηουλδ βε πλαχεδ βψ σοχιολογιστσ
ινγ (αβουτ χιτιζενσηιπ, αβουτ φαmιλιαλ ρελατιονσ, αβουτ
πατιεντηοοδ) αρε χονφιγυρεδ βψ αρχηιτεχτυραλ mεανσ.
Τηε σπατιαλ τυρν ανδ Φουχαυλδιαν τηεορψ ισ εϖιδεντ ιν τηε ωορκ οφ ηεαλτη γεογραπηερσ ωηοσε ρεσεαρχη
mεσηεσ ωιτη χεντραλ χονχερνσ ιν mεδιχαλ σοχιολογψ. Wε τηερεφορε βριεφλψ ρεϖιεω τηισ λιτερατυρε, βεφορε
mοϖινγ ον το εξπλορε α νασχεντ σοχιολογψ οφ αρχηιτεχτυρε ανδ, τακινγ τηε ηοσπιταλ ασ αν εξαmπλε,
εξαmινε ωαψσ ιν ωηιχη βυιλδινγσ γιϖε χονχρετε εξπρεσσιον το ιδεολογιεσ οφ ηεαλτη ανδ ρεχυρσιϖελψ ηελπ το
χονφιγυρε mεδιχαλ κνοωλεδγε. Χυλτυραλ γεογραπηερσ ηαϖε γενερατεδ ινσιγητσ ιντο τηε λανδσχαπεσ οφ
ηεαλτη χαρε, βυτ ωε συγγεστ mεδιχαλ σοχιολογιστσ σηουλδ χοmπλεmεντ τηεσε ιν ορδερ το εξτενδ ουρ
υνδερστανδινγ οφ ηοω τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ ιmπλιχατεσ ανδ εmβεδσ ιδεασ, ιδεολογιεσ ανδ κνοωλεδγε οφ
ηεαλτη ανδ mεδιχινε, ανδ ιν τυρν mαψ βε χονσεθυεντιαλ φορ τηοσε ωηο υσε τηεm. Το δατε τηερε ισ αν
εξταντ λιτερατυρε ον τηε υσε οφ βυιλδινγσ βυτ λιττλε ον τηε σοχιαλ προχεσσεσ οφ τηειρ προδυχτιον; ουρ φοχυσ
τηεν ισ ον τηε ρολε τηατ βυιλδινγσ, ατ αλλ σταγεσ οφ τηειρ προδυχτιον, πλαψ ιν τηε χονφιγυρατιον οφ τηε
εmβοδιεδ εξπεριενχε οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσ. Α κεψ φινδινγ ισ τηατ τηερε ισ α λαχκ οφ, ανδ νεεδ φορ,
σοχιολογιχαλ ωορκ ον βυιλδινγσ ανδ αρχηιτεχτυρε ιν τηε mακινγ. Τηρουγη γατηερινγ τογετηερ τηεσε
λιτερατυρεσ ωε ιδεντιφψ συβσταντιϖε ανδ mετηοδολογιχαλ αφφορδανχεσ τηατ χουλδ βε δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε
σοχιολογψ οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσι.

ΠΛΑΧΙΝΓ ΗΕΑΛΤΗ ΓΕΟΓΡΑΠΗΙΧΑΛΛΨ: ΤΗΕ ΤΗΕΡΑΠΕΥΤΙΧ ΛΑΝDΣΧΑΠΕ
Ηεαλτη γεογραπηερσ ηαϖε εξπλορεδ τηε τηεραπευτιχ σχοπε οφ δεσιγν, αλτηουγη τηειρ φοχυσ ηασ βεεν λεσσ
ον τηε mατεριαλιτψ οφ βυιλδινγσ περ σε τηαν ον τηε σαλιενχε οφ σπαχε ανδ λανδσχαπεσ. Τηεψ ηαϖε εξαmινεδ
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ηοω ηεαλτη χαρε σεττινγσ αρε εξπεριενχεδ ανδ νεγοτιατεδ βψ πατιεντσ, σταφφ, ανδ ϖισιτορσ (Κεαρνσ ανδ
Γεσλερ 1998; Κεαρνσ ανδ Βαρνεττ 1999; Wιλλιαmσ 2007). Εξαmπλεσ ινχλυδε Wαριν ετ αλ
χοmmυνιτψ ηεαλτη χεντρεσ ιν Αυστραλια ασ χουντερ−γεογραπηιεσ οφ χαρε το πρεδοmιναντ mοδελσ οφ
πριϖατιζεδ γενεραλ πραχτιχε (2000); Φαν
U“
K
C
Νεω Ζεαλανδ ιν τηε σοχιαλ χονστρυχτιον οφ δισχουρσεσ αρουνδ ιδεαλσ οφ ηεαλτηψ χηιλδηοοδ (2000); Παρρ ετ
αλ
“
L
−
εξπεριενχεδ ωιτηιν πυρποσε−βυιλτ φαχιλιτιεσ.
Τηε χονχεπτ τηεραπευτιχ λανδσχαπεσ χαπτυρεσ τηε πηψσιχαλ, σοχιαλ ανδ σψmβολιχ διmενσιονσ οφ πλαχε,
G
T
φαχιλιτατε ιτσ εmπιριχαλ αππλιχατιον Γεσλερ ετ αλ
Τηε χονχεπτ οφ τηεραπευτιχ λανδσχαπεσ ηασ βεεν ινστρυχτιϖε φορ τηοσε
υν
χοντεmποραρψ mοδελσ οφ χαρε σεττινγσ συχη ασ mενταλ ηεαλτη ινστιτυτιονσ (Wοοδ ετ αλ 2012; Χυρτισ ετ αλ
2007), πεδιατριχ σερϖιχεσ (Αδαmσ ετ αλ 2010) ανδ ηοσπιχε χαρε (Μοορε ετ αλ 2013). Wιτηιν τηισ τραδιτιον,
γεογραπηερσ ηαϖε γρουνδεδ χασε στυδιεσ ηιστοριχαλλψ (Ανδρεωσ ανδ Κεαρνσ 2005; Γεσλερ 1993) ανδ ωιτηιν
τηειρ πολιτιχαλ χοντεξτσ, ασ Κεαρνσ ανδ Βαρνεττ ηαϖε δεmονστρατεδ ιν τηειρ δισχυσσιον οφ τηε βρανδινγ οφ α
A
Wηιλε αττενδινγ το ιντερπρετατιονσ οφ πλαχε σοmε ρεσεαρχηερσ ηαϖε σουγητ το φορεγρουνδ τηε
G
ινγ
χλινιχ δεmονστρατεδ ηοω ιτ ισ σατυρατεδ ωιτη σιγναλσ λεγιτιmιζινγ εξαχτλψ ωηο mιγητ υσε διφφερεντ σπαχεσ
ατ παρτιχυλαρ τιmεσ, ωιτη ιmπλιχατιονσ φορ τηε δψναmιχσ οφ mεδιχαλ ενχουντερσ. Ηεαλτη χαρε βυιλδινγσ χαν
χοmπλιχατε χοmmονπλαχε ασσυmπτιονσ σηαρεδ βψ ηεαλτη πραχτιτιονερσ ανδ πατιεντσ αλικε (Ραππορτ ετ αλ
T
δοmεστιχ σεττινγσ ωηεν πριϖατε σπαχε βεχοmεσ α πυβλιχ ωορκ πλαχε φορ α παιδ χαρερ, ανδ ωηερε τηε
βετωεεν χαρερσ ανδ τηοσε χαρεδ φορ. Βρινγινγ χαρε ιντο τηε ηοmε ισ α πρεχαριουσ βυσινεσσ, ανδ
χονϖερσελψ τρανσπορτινγ τηε mοδελ οφ τηε ηοmε ιντο ινστιτυτιοναλ χαρε σεττινγσ χρεατεσ τενσιονσ, ασ τηε
φαιλεδ, νοτ λεαστ βεχαυσε συχη ιντεντιονσ φαιλεδ το
αππρεχιατε τηε εmβεδδεδ νατυρε οφ πλαχε (Ηοχκεψ, 1999) ανδ χονφυσεδ τηε σπεχιφιχιτιεσ οφ αρχηιτεχτυραλ
φορm. Τηεσε στυδιεσ ηιγηλιγητ α νεεδ φορ σοχιολογιστσ το βε αττυνεδ το πλαχε ασ ωελλ ασ σπαχε.
ΠΛΑΧΕ ΣΕΝΣΙΤΙςΕ ΣΟΧΙΟΛΟΓΨ
P
G

− 87), ανδ
P

ηε αργυεσ, ισ νοτ τηε σαmε ασ σπαχε; φορ Γιερψν, πλαχε βεχοmεσ σπαχε ωηεν ι
ανδ,
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αν αγεντιχ πλαψερ ιν τηε γαmε
465, 466). Αλλ σοχιαλ
2000: 466).

−

(2000:
G

O
διαγνοστιχ ανδ τεστινγ τεχηνολογιεσ, ιmαγινγ ανδ ϖισυαλιζατιον τεχηνολογιεσ, ε−ηεαλτη ανδ τελεχαρε
(Wεβστερ 2007). Σοmε στυδιεσ εξαmινε τηε σαλιενχε οφ σπατιαλ ανδ τεmποραλ φλοωσ ωιτηιν χλινιχαλ σπαχεσ
ιν τηε αχχοmπλισηmεντ οφ mεδιχαλ εξπερτισε ανδ περφορmανχε οφ χαρε, ανδ χρυχιαλλψ αττενδ το τηε
αγεντιαλ θυαλιτψ οφ νον ηυmαν τεχηνολογιεσ (Λεηουξ ετ αλ 2008; M
‘
ηοω στεριλιτψ ισ αχηιεϖεδ χολλεχτιϖελψ ιν τηε εϖερψδαψ ωορκ οφ αν οπερατινγ τηεατρε υνιτ αυγmεντσ ιτσ
αναλψσισ οφ τηε ρολε οφ ινστρυmεντσ ωιτη τηειρ σπατιαλ αρρανγεmεντσ (1989). Σιmιλαρλψ, Φοξ ρεϖεαλσ τηρεε
τηεψ αρε ενφολδεδ τηρουγη τηε συργιχαλ τηεατρε ασ α παρτιχυλαρ σπατιαλ φορm; ηερε τηε αρχηιτεχτυρε αχτσ ασ
656). Ηοωεϖερ, φορ τηε mοστ παρτ, αλτηουγη τεχηνολογιεσ αρε υνδερστοοδ το βε εmβεδδεδ ωιτηιν
οργανιζατιοναλ χοντεξτσ ανδ σπατιο−τεmποραλιτιεσ αρε αχκνοωλεδγεδ, τηε βυιλδινγσ ωηερε ηεαλτη χαρε
ωορκ τακεσ πλαχεσ ρεmαιν ρελατιϖελψ εχλιπσεδ ιν τηισ λιτερατυρε.
G
W
εmπτσ το αδδρεσσ τηισ ϖοιδ. Ηε προϖιδεσ α ρουτε βεψονδ
τηε ιmπασσε οφ βυιλδινγσ υνδερστοοδ ασ ειτηερ χονστραινινγ στρυχτυρεσ ορ ονλψ βεχοmινγ mεανινγφυλ ϖια
αχτορσ
H
δεσπιτε τηειρ φιξεδ αππεαρανχε, ρεmαιν οπεν το ιντερπρετατιον ανδ (ρε)χονστρυχτιον. Σο, αλτηουγη
ιmπερφεχτλψ
T
φολλοωσ τηε χονστρυχτιον οφ Βιοτεχηνολογψ Βυιλδινγ ατ Χορνελλ Υνιϖερσιτψ (ΧΒΒ) ηε δεϖελοπσ α τριπαρτιτε
χονχεπτυαλ σχηεmα ωηιχη ισ ινστρυχτιϖε. Ηετερογενεουσ δεσιγν ηιγηλιγητσ τηε πλιαβιλιτψ οφ τηε ΧΒΒ δυρινγ
τηε δεσιγν σταγεσ; mατεριαλσ ανδ ωαλλσ χοmε ανδ γο ασ δεmανδεδ βψ στακεηολδερσ συχη ασ αρχηιτεχτσ,
ενγινεερσ, βιολογιστσ ανδ υνιϖερσιτψ ρεπρεσεντατιϖεσ. Ονχε βυιλτ, τηε ΧΒΒ ισ βλαχκ βοξεδ ασ τηε πολιτιχκινγ
(60). Wιτη τιmε τηε ΧΒΒ ισ mαλλεαβλε τηρουγη προχεσσεσ οφ ιντερπρετατιϖε φλεξιβιλιτψ
G
σ πιϖοταλ χονχεπτυαλλψ ανδ εmπιριχαλλψ βεχαυσε τηε φοχυσ ισ ον τηε βυιλδινγ ιτσελφ
φροm χονχεπτιον τηρουγη το ιτσ χονστρυχτιον, ανδ τηε στυδψ φοχυσεσ νοτ mερελψ ον ιντερπρετατιονσ οφ
σπαχε βυτ ον τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε βυιλδινγ ισ χεασελεσσλψ χηανγινγ. Τηε βυιλδινγ ισ ατ ονχε φλυιδ ανδ
αγεντιαλ; ιτ ισ νοτ ονλψ α ρεποσιτορψ οφ mεανινγσ βυτ ισ γενερατιϖε οφ αχτιονσ ανδ ρεαχτιονσ. Ασ Λατουρ ανδ
Ψανεϖα αργυε, τηε οστενσιβλε φιξιτψ οφ βυιλδινγσ ωηεν περχειϖεδ ασ στατιχ οβϕεχτσ βελιε τηειρ χεασελεσσ
mοϖεmεντ ωηεν
ανδ τηε ρεχαλχιτρανχε οφ βυιλδινγ mατεριαλσ ανδ τεχηνολογιεσ (2008).
Y

G
Σχιενχε Στυδιεσ
χαλ
“T“
εξπλορατιονσ οφ τηε ηετερογενεουσ προχεσσεσ ανδ πραχτιχεσ ινϖολϖεδ. Φορ εξαmπλε, Ψανεϖα (2008)
φολλοωεδ τηε ρενοϖατιον οφ α 17τη χεντυρψ ςιεννεσε
D

βετωεεν
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αχτορσ, βυιλδινγ ρεστριχτιονσ, βυδγεταρψ χονστραιντσ ανδ, χρυχιαλλψ, τηε αγενχψ οφ τηε βυιλδινγ ιτσελφ. Ιτ ισ
εϖιδεντ τηατ α mυλτιπλιχιτψ οφ φαχτορσ ϖοιχεσ, ιδεασ, mατεριαλσ, κνοωλεδγε − εντερσ τηε φραψ οφ βυιλδινγσ ιν
τηε mακινγ (Ψανεϖα 2009). Αλτηουγη νονε οφ τηε στυδιεσ ιν τηισ σπεχιαλ ισσυε ωερε οφ ηεαλτη χαρε
βυιλδινγσ, τηερε ισ σχοπε ιν ηεαλτη σεττινγσ το εξαmινε ηοω βελιεφσ ανδ ιδεολογιεσ εντερ τηε ωορκ οφ
αρχηιτεχτυρε ανδ βυιλδινγσ ασ τηεψ αρε χονχειϖεδ ανδ χονστρυχτεδ ανδ, ιν τυρν, ηοω αρχηιτεχτυραλ
πραχτιχε ηελπσ το περπετυατε ανδ χο−χονστρυχτ τηεσε βελιεφσ, ιδεολογιεσ ανδ τηε χονφιγυρατιον οφ mεδιχαλ
οβϕεχτσ.
I
G
CBB
Αρχηιτεχτυραλλψ ιτ γιϖεσ
φορm το α ηιστοριχαλ ϕυνχτυρε ωηερεβψ τηε βιολογιχαλ σχιενχεσ ωερε ρεmοϖεδ φροm τηε χονφινεσ οφ τηε
υνιϖερσιτψ ηοσπιταλ, ανδ γιϖεν α δεσιγνατεδ πλαχε το φορmαλιζε ρεσεαρχη νετωορκσ ωιτηιν χοmmερχιαλ
σεχτορσ. Τηυσ τηε οργανιζατιοναλ φορm σταβιλιζεσ τηε τρανσλατιοναλ αχτιϖιτψ οφ σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ασ
οριεντατεδ mορε τοωαρδσ πατεντσ τηαν πατιεντσ, ωηιλε δισρυπτινγ τηε τραδιτιοναλ νοτιονσ οφ βενχη το
βεδσιδε, ανδ σο ισ βουνδ υπ ωιτη οτηερ σηιφτινγ παττερνσ οφ ηοσπιταλ δεσιγν ιτσελφ.
ΤΗΕ ΗΟΣΠΙΤΑΛ: ΑΣ ΑΝ ΑΡΧΗΙΤΕΧΤΥΡΑΛ ΕΞΠΡΕΣΣΙΟΝ ΟΦ ΜΕDΙΧΑΛ ςΑΛΥΕΣ ΑΝD ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ
ΠΡΑΧΤΙΧΕΣ
I
I
ενϖιρονmεντ, K

το ηισ χολλεχτιον, Βυιλδινγσ ανδ Σοχιετψ: εσσαψσ ον τηε σοχιαλ δεϖελοπmεντ οφ τηε βυιλτ
σ ον
T
σοχιολογιχαλ θυεστιονσ:

ασσυmεδ ιν ιτσ λαψουτ? Wηατ αχτιϖιτιεσ δοεσ ιτ αχχοmmοδατε? Wηατ αρε τηε σοχιαλ διϖισιονσ
ρεπρεσεντεδ βοτη βψ τηε βυιλδινγ ιτσελφ ανδ βψ τηε οργανιζατιον οφ ιτσ ιντερναλ σπαχε? Wηατ ισ τηε
βασισ οφ τηε σοχιαλ χατεγοριεσ υσεδ ανδ αρε συχη χατεγοριεσ ρεπρεσεντεδ ιν τηε σπατιαλ
νοmενχλατυρε? Wηατ αρε τηε χορρεσπονδινγ ρυλεσ/ρεγυλατιονσ γοϖερνινγ τηε υσε οφ συχη σπαχεσ,
H
W
ασπεχτσ αρε υσεδ, φροm ωηερε αρε τηεψ δεριϖεδ ανδ ωηατ δο τηεψ ρεπρεσεντ? Το ωηοσε υνιϖερσε
οφ mεανινγ δο συχη σψmβολιχ ασπεχτσ ρεφερ? (Κινγ, 1980: 13)
Ηιστοριανσ οφ ηεαλτη χαρε αρχηιτεχτυρε ηαϖε γραππλεδ ωιτη τηεσε θυεστιονσ. Τηε ΥΣ ωριτερσ Βρανδτ ανδ
Σλοανε (1999),
τηισ παρτιχυλαρ ινστιτυτιον, βυτ αλσο τηε βροαδερ ηιστορψ οφ mεδιχινε, σχιενχε, ανδ ποπυλαρ χυλτυρε ιν τηε
τωεντιετη χ
A
P
χεντυρψ. Ασ αν αρχηιτεχτυραλ εξπρεσσιον οφ ηιστοριχαλλψ χοντινγεντ ιδεασ αβουτ τηε χαυσατιον, τρεατmεντ
ανδ mαναγεmεντ οφ δισεασε, ηοσπιταλ βυιλδινγσ αρε mορε τηαν mερε βαχκδροπσ το mεδιχο−σοχιαλ
ρελατιονσ, βυτ αρε δισχουρσεσ χοmπλιχιτ ιν τηε χονστρυχτιονσ οφ mεδιχαλ οβϕεχτσ ανδ βοδιεσ, βοτη πατιεντσ
ανδ προφεσσιοναλσ. Β
P

7
F
Παϖιλιον ηοσπιταλ ιν τηε 19 χεντυρψ (ιδεντιφιεδ βψ ιτσ οπεν χορριδορσ, ωινδοωσ το φαχιλιτατε τηε φλοω οφ αιρ
ανδ λιγητ, ανδ τοιλετσ ποσιτιονεδ νεαρ το εξιτσ το αλλοω τηε εξπυλσιον οφ φουλ αιρ) εmεργεδ αλονγσιδε
mιασmιχ τηεοριεσ οφ δισεασε. Αδδιτιοναλλψ, τηεσε δεσιγνσ, ανδ τηε πραχτιχεσ τηεψ φοστερεδ, ρεχυρσιϖελψ
αδϖανχεδ τηε προφεσσιοναλ χρεδιβιλιτψ οφ τηρεε πριmαρψ γρουπσ: δοχτορσ, ωηοσε υνδερστανδινγ οφ δισεασε
ατ τηατ τιmε τηε πλανσ ενσηρινεδ; νυρσεσ, ωηοσε mαναγεmεντ οφ τηε ωαρδσ τηε σπατιαλ δεσιγν φαχιλιτατεδ,
ανδ αρχηιτεχτσ, ωηοσε ταλεντσ φορ mαρσηαλινγ σπαχε το χλινιχαλ ενδσ ωερε mαδε mανιφεστ ιν τηεσε
βυιλδινγσ (Φορτψ 1980: 80−82). Τηυσ ηοσπιταλσ αρε ιmπλιχατεδ ιν χηανγινγ παττερνσ οφ mεδιχαλ πραχτιχεσ
ανδ προφεσσιοναλ ποσιτιονινγ, ασ mυχη ασ τηεψ αρε συβϕεχτ το εϖολϖινγ αρχηιτεχτυραλ πηιλοσοπηιεσ ανδ
W
H
ρεϖεαλσ ηοω παρτιχυλαρ ωορκπλαχεσ ανδ αρεασ mακε mανιφεστ ποωερ δψναmιχσ ωιτηιν mεδιχαλ πραχτιχε
ανδ
νυρσεσ ιν Α&Ε mακινγ φορ α mορε χοmπλεξ χοmποσιτιον οφ ποωερ αmονγστ σταφφ γρουπσ τηαν mιγητ βε
χονσιδερεδ ιν τηε τραδιτιοναλ τηεσισ οφ προφεσσιοναλ δοmινανχε ρεσιδινγ ωιτη δοχτορσ. Τηεσε mυλτιπλε
προχεσσεσ αρε εντωινεδ ασ τηε ηοσπιταλ σηιφτσ σηαπεσ φροm Ρεναισσανχε παλατιαλ mοδελσ τηρουγη το
πανοπτιχαλ δεσιγνσ, τηε παϖιλιον mοδελσ οφ τηε ςιχτοριαν ερα ανδ τηε mεγα−ηοσπιταλσ οφ τηε χοντεmποραρψ
περιοδ (ςερδερβερ 2010: 9−43; Πρασαδ, 2008).
τη

Χονσεθυεντλψ, τηε σηιφτινγ χονφιγυρατιονσ ινσχριβεδ ωιτηιν ηοσπιταλ πλανσ ηελπ υσ τραχε τηε σηαπινγ οφ
A B
P
τη
χατεγοριεσ οφ πατιεντ. Φορ εξαmπλε, φροm τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε 18 χεντυρψ πατιεντσ βεγαν το βε
σπεχι
P
A
φιρστ δεmαρχατεδ ωιτηιν τηε γενεραλ ηοσπιταλ, τηε ινσανε ωερε πλαχεδ ωιτηιν α σεπαρατε αρχηιτεχτυραλ
I
τηε ασψλυm (Πριορ 1988:103). Ηερε αγαιν νοτιονσ οφ mαδνεσσ ωερε ινσχριβεδ ιν βυιλδινγσ δεσιγνεδ ασ
A
mενταλ ιλλνεσσ, χορρεσπονδεντ σηιφτσ ωερε φουνδ ιν τηε δεσιγν, φορ εξαmπλε, οφ τηε δαψ χεντρε τηατ ωασ
νειτηερ ωηολλψ ιντεγραλ το τηε ηοσπιταλ, νορ ωηολλψ ιντεγραλ το τηε χοmmυνιτψ.
Τηρουγηουτ τηε 19τη χεντυρψ, ηοσπιταλσ ασ σεχυλαριζεδ ανδ mοραλιζεδ χιϖιχ ινστιτυτιονσ ωερε φυνδεδ βψ
A
πατιεντσ αχχορδι
B
ανδ Σλοανε, 1999: 285). Τηε γενεριχ ηοσπιταλ δεσιγνσ τηατ συπερσεδεδ τηε Παϖιλιον λαψουτ φολλοωεδ mορε
mοδελ δεϖελοπεδ ιν τηε φιρστ δεχαδεσ ιν τηε ποστ−
ωιδερ, λοωερ βλοχκ οφ αχ
οφ υρβαν
σεττινγσ (Ηυγηεσ 2000: 21). Wιτηιν α Βριτιση χοντεξτ, τηε mοστ σιγνιφιχαντ ηοσπιταλ βυιλδινγ προγραmmε οφ
τηε ποστ−
N
χρυχιφορm σηαπε, ηουσινγ
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χοmπλετε δεπαρτmεντσ οϖερ ονε τηουσανδ σθυαρε mετρεσ ανδ υπ το τηρεε στορεψσ, ωηιχη χουλδ βε
ρεπροδυχεδ ωιτη ρελατιϖε εασε τηρουγηουτ α σιτε (Μονκ 2004: 12−
T
χονσιδεραβλε σαϖινγσ ιν χονσυλταντ χοστ
σταρτινγ εαχη σπεχιφιχ ηοσπιταλ βυιλδ ιν αν εντιρελψ βεσποκε ωαψ (Μονκ 2004: 12). Ιν Φουχαυλδιαν τερmσ,
τηισ οφφερσ α λιτεραλ ρενδερινγ οφ πολιτιχαλ εχονοmψ (2008), ωηερε τηε mαξιmυm εφφεχτσ οφ γοϖερνινγ
σπαχε αρε εσταβλισηεδ τηρουγη τηε mινιmυm οφ εξπενδιτυρε: οφ mονεψ ανδ οφ mαναγεmεντ. Ιν ρεαδινγ
τηε ηιστοριχαλ τρενδσ ιν ηοσπιταλ δεσιγν ιν τηισ ωαψ, ωε δο νοτ mεαν το συγγεστ τηατ τηεσε δεσιγνσ
νεχεσσαριλψ ρεσυλτεδ ιν mορε εφφιχιεντ ανδ ορδερεδ ποπυλατιονσ, οφ πατιεντσ ανδ προφεσσιοναλσ ωε αγρεε
ωιτη Στρεετ ανδ Χολεmαν (2012) τηατ τηε ηοσπιταλ ρεmαινσ α σπαχε οπεν το διφφερεντιαλ οχχυπατιον βψ
ϖαριουσ γρουπσ. Νονετηελεσσ, συχη δεσιγν τεmπλατεσ ινδιχατε αν ασπιρατιον τοωαρδσ εmβεδδεδ λογιχσ οφ
εφφιχιενχψ στιλλ δισχερνιβλε ιν τηε προπσ ανδ πραχτιχεσ οφ τηε χοντεmποραρψ ηοσπιταλ (Wηιτε ετ αλ 2012).
“
“
Μεδιχινε mοϖεσ το τηε Μαλλ χαπτυρεσ τηε σηιφτ το τηε χοντεmποραρψ
περιοδ, ωηερειν χοmmερχιαλ ιmπερατιϖεσ αρε αρτιχυλατεδ ιν προmινεντ ωαψσ. Αρχηιτεχτυραλ φεατυρεσ οφ
τηε σηοππινγ mαλλ, τηε ηοτελ ανδ τηε ηοmε αρε ιmπορτεδ ιντο ηοσπιταλ δεσιγν.
Ιν τηε εξπλιχιτ δεσιρε το οβφυσχατε τηε αρχηιτεχτυραλ βουνδαριεσ βετωεεν τηε ρεσορτ ηοτελ, τηε
σηοππινγ mαλλ, ανδ τηε ηοσπιταλ ισ α ποωερφυλ ιmπλιχιτ mεσσαγε τηατ mεδιχινε ισ α βυσινεσσ,
mεδιχαλ χαρε ισ α χοmmοδιτψ. Τηισ ισ νοτ α νεω δεϖελοπmεντ, βυτ ονλψ ρεχεντλψ ηασ ιτ ενλιστεδ τηε
ποωερφυλ σψmβολιχ λογιχ οφ αρχηιτεχτυρε. (Σλοανε ανδ Σλοανε, 2003: 116)
Τηισ βλυρρινγ οφ βουνδαριεσ ισ κεψ το υνδερστανδινγ τηισ ινχρεασινγλψ αντι−ινστιτυτιοναλ αεστηετιχ.
Αττεmπτσ το ρεπλιχατε τηε φεελινγ οφ ηοmε τηρουγη τηε υσε οφ φλοραλ ωαλλ παπερ ανδ σοφτ φυρνισηινγ ιν
σπεχιαλιστ υνιτσ σεεκ το αδδρεσσ τηε εmβοδιεδ αλιενατιον αρτιχυλατεδ βψ πατιεντ γρουπσ. Σιmιλαρλψ τηε
ηοτελ mοδελ σεεκσ το αττενδ το τηε χοmφορτσ οφ τηε πατιεντ. Ρεταιλ σπαχε − σηοπσ ανδ σερϖιχεσ − αρε
αϖαιλαβλε ιν ινχρεασινγλψ διϖερσιφιεδ ηοσπιταλ λοββιεσ ανδ, σιmιλαρλψ, αmβυλατορψ σερϖιχεσ αρε βεινγ
δισπερσεδ τηρουγηουτ χοmmυνιτψ σεττινγσ I
U“A
α σατελλιτε πριmαρψ
χαρε στανδ αλονε χλινιχ λινκεδ το λαργε ηοσπιταλσ βυτ λοχατεδ ιν χοmmερχιαλ σπαχεσ ισ εmβλεmατιχ οφ τηισ
ρεχονφιγυρατιον.
A
U“ “
“
ψσισ φινδσ εmπιριχαλ συππορτ
ελσεωηερε. Ιν Νεω Ζεαλανδ, Κεαρνσ ανδ Βαρνεττ δεσχριβε τηε εϖολϖινγ φορm οφ αχχιδεντ ανδ mεδιχαλ
χλινιχσ βλενδινγ σεαmλεσσλψ ιντο τηε χονσυmερ λανδσχαπεσ οφ Αυχκλανδ, ανδ πρεσεντινγ σιmιλαρ αδϖερτισινγ
στρατεγιεσ ασ α φορm οφ χοmmυνιχατιον το τηειρ υσερσ ορ, mορε σαλιεντλψ, χυστοmερσ (1997). Τηε
δεϖελοπmεντ οφ mεδιχαλ ενϖιρονmεντσ ιν ωηιχη τηε mαλλ αεστηετιχ ανδ mαρκετ τρανσαχτιονσ δοmινατε
φορm αππεαρσ το ριϖαλ τηε φυνχτιον ιν ιmπορτανχ
−9). Ιν τηε ΥΚ,
D
D
mαλλσ, βυτ ρεπορτ τηατ πατιεντσ φουνδ τηεσε φοστερ φεελινγσ οφ νορmαλιτψ ιν τηε mιδστ οφ τηειρ ρεχοϖερψ
(2005: 268). Τηισ ενmεσηmεντ οφ ηοσπιταλ, ηοmε, ηοτελ ανδ mαλλ φορmσ γοεσ φυρτηερ, ωιτη Φοττλερ ετ αλ
ρεσεαρχη ινδιχατινγ τηατ τηε βενχηmαρκινγ οφ ηοσπιταλ ενϖιρονmεντσ ισ ινχρεασινγλψ βασεδ ον
χοmπαρατορσ φροm τηε ηοσπιταλιτψ ινδυστρψ (2000). Τηειρ ρεσεαρχη οφφερσ α φουρ στεπ προτοχολ φορ
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2), ανδ ρεφλεχτσ αν ασπιρατιον, ατ λεαστ ιν αδϖανχεδ
εχονοmιεσ, το χοmmισσιον νεω ηοσπιταλσ βυιλτ ιν στψλεσ τηατ δο νοτ ρεσεmβλε πρεϖιουσ φορmσ οφ ηοσπιταλ
B
ανδ πλαννερσ οπερατιοναλιζατιον οφ περσον
χεν
U“
−
D
−λικε σερ
O
A
δεϖελοπmεντσ mιγητ ποιντ το τηειρ χονγρυενχε σηιφτ ωιτη νεο−λιβεραλ mοδεσ οφ συβϕεχτιϖιτψ ιν ωηιχη τηε
πατιεντ ισ ρεχονστιτυτεδ ρηετοριχαλλψ ασ α χονσυmερ, αν ιδεντιτψ ωηιχη ωορκσ αλονγσιδε τηατ οφ α
ρεσπονσιβιλισεδ χιτιζεν ωιτηιν ηεαλτη χαρε σψστεmσ (Wηιτε ετ αλ 2012; αλσο Ροσε 2007). Τηε ηοσπιταλ ασ α
ηοτελ ανδ/ορ ηοmε ισ λεσσ α σιτε οφ χοmmον χιτιζενσηιπ ενφολδεδ τηρουγη τηε χολλεχτιϖισεδ ωελφαρε στατε,
τηαν α ηετερογενεουσ ανδ ινχρεασινγλψ πριϖατιζεδ αρενα οφ ηψβριδισεδ σιτεσ οριεντατεδ τοωαρδσ
χονσυmπτιον. Wιτηιν βροαδερ νεο−λιβεραλ χοντεξτσ, ρεαδψmαδε mοδελσ οφ χαρε χουλδ βε φουνδ νοτ ιν τηε
ηοσπιταλ ορ χαρ
πριϖιλεγε χυστοmερ χαρε ωιτηιν α ρανγε οφ χοmmερχιαλ σεχτορσ (Πρασαδ 2008).
Τηυσ φαρ, ωε ηαϖε σεεν ηοω ηιστοριεσ οφ τηε Ευροπεαν ανδ Νορτη Αmεριχαν ηοσπιταλ φορm mοϖε αωαψ
φροm ρελιγιουσ οριγινσ το τηε χιϖιχ ινστιτυτιονσ οφ τηε 18τη ανδ 19τη χεντυριεσ, το τηε ηψγιενιχ ανδ εχονοmιχ
αρχηιτεχτυραλ mοδελσ συχη ασ τηε ηοmε, τηε αιρπορτ, τηε ηοτελ ανδ τηε σηοππινγ mαλλ (Γεσλερ ετ αλ 2004;
Ηεατηχοτε 2010). Τηρουγηουτ, τηε ηοσπιταλ ρεταινσ α στατυσ ασ α mοραλιζινγ σπαχε ιν αδδιτιον το ιτσ ρολε ασ
τηε τεχηνολογιχαλ λοχυσ οφ βιοmεδιχαλ κνοωλεδγε. Ψετ τηισ σηουλδ νοτ ιmπλψ τηατ αλλ ηοσπιταλσ εναχτ
βιοmεδιχαλ νορmσ ιν πρεδιχταβλε ανδ γενεριχ ωαψσ; ασ ϖαν δερ Γεεστ ανδ Φινκλερ οβσερϖε, τηε ηοσπιταλ
004: 1995). Wιτηιν α Wεστερν χοντεξτ, τηε ιmπορτατιον οφ τηε
δεσιγν mοδελσ οφ τηε ηοτελ ανδ τηε ηοmε αρε χονσοναντ ωιτη ωιδερ σοχιεταλ ναρρατιϖεσ αιmινγ, θυιτε
εξπλιχιτλψ, το αδϕυστ τηε φεελινγ οφ τηε ηοσπιταλ το χουντερ τηε λογιχ οφ σχιεντιφιχ ρατιοναλιτψ ασ σετ αγαινστ
περσοναλιζεδ εξπεριενχε.
Τηυσ τηε αττυνεδ αωαρενεσσ οφ τηε περσον, υνδερστοοδ ηολιστιχαλλψ ρατηερ τηαν α φραγmεντεδ χολλεχτιον
οφ φαιλινγ βοδψ παρτσ (Βλαξτερ 2009) ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ηοσπιτ
“
Χολεmαν 2
“T“
M
B
αναλψσισ ασ αττεντιον ισ γιϖεν το τηε τεχηνολογιεσ δεπλοψεδ ωιτηιν ποπυλατεδ σπαχεσ. Βυτ βυιλδινγσ, ασ
G
λικε ανψ οτηερ mαχηινε ορ τοολ, αρε
I
A
(1985) αναλψσισ οφ γενεραλ πραχτιχε τηρουγηουτ τηε τωεντιετη χεντυρψ ισ σαλιεντ. Χηανγεσ το
τηειρ προφεσσιοναλ χραφτ ωερε εναχτεδ τηρουγη τηε διφφερεντ σπαχεσ ιν ωηιχη δοχτορσ πραχτιχεδ; φροm
ροοmσ ωιτηιν γ
ηοmεσ το ηεαλτη χεντρεσ
συβϕεχτ το τηε εξπερτισε οφ διφφερεντ σπεχιαλιστσ (1985: 660).
ΤΟWΑΡDΣ Α ΣΟΧΙΟΛΟΓΨ ΟΦ ΗΕΑΛΤΗ ΧΑΡΕ ΑΡΧΗΙΤΕΧΥΡΕ: ΑΓΕΝDΑΣ ΑΝD ΜΕΤΗΟDΣ
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Εαρλιερ ιν τηισ εσσαψ ωε χιτεδ Κινγ (1980) ωηο ιδεντιφιεδ α σεριεσ οφ θυεστιονσ τηατ ρελατε το τηε στυδψ οφ
βυιλδινγσ. Αλτηουγη νεαρλψ 35 ψεαρσ αγο ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηεσε θυεστιονσ, χερταινλψ ιν ρελατιον το ηεαλτη
χαρε σεττινγσ, στιλλ ωαρραντ αττεντιον. Μετηοδολογιχαλ δεϖελοπmεντσ αρισινγ φροm τηε ιντεγρατιον οφ
mεδιχαλ σοχιολογψ ανδ ΣΤΣ αφφορδ αναλψτιχαλ αππροαχηεσ τηατ αρε υσεφυλ φορ αδδρεσσινγ θυεστιονσ τηατ
σπεακ το τηε αναλψσισ οφ βυιλδινγσ τηρουγη αλλ σταγεσ οφ τηειρ τραϕεχτορψ. Θυεστιονσ συχη ασ: Ηοω αρε ιδεασ
αβουτ ηεαλτη, ωελφαρε, ανδ χλινιχαλ χαρε ρεαλισεδ ιν βυιλδινγ δεσιγν ανδ χονστρυχτιον? Wηατ φορmσ οφ
ιντερπερσοναλ ιντεραχτιονσ, mεδιχαλ ενχουντερσ ανδ σοχιο−τεχηνιχαλ πραχτιχεσ δο βυιλδινγσ
αχχοmmοδατε? Ιν τηειρ εϖεντυαλ υσεσ, ωηατ φορmσ οφ σοχιαλ χλασσιφιχατιον ανδ διϖισιον δο βυιλδινγσ ηελπ
το εναχτ? Ανδ ηοω δο τηεσε προχεσσεσ ιντερσεχτ ατ ϖαριουσ τιmεσ τηρουγηουτ τηε λιφε−χουρσε οφ α
βυιλδινγ, ιν ιτσ mακινγ ανδ ρε−mακινγ?
Το χοmπλεmεντ ηιστοριχαλ αναλψσεσ τηατ δεmονστρατε ηοω αρχηιτεχτυρε mατεριαλλψ mανιφεστσ ιδεολογιεσ οφ
ηεαλτη ωε νεεδ το σηιφτ τηε λενσ οφ ενθυιρψ ανδ οπεν τηε βλαχκ βοξ βετωεεν τηε εξπεχτατιονσ οφ τηοσε
ωηο χοmmισσιον βυιλδινγσ ανδ τηατ ωηιχη γετσ βυιλτ. Τηισ ρεθυιρεσ τηατ ωε εξαmινε αρχηιτεχτυραλ
πραχτιχεσ ασ τηεψ οχχυρ. Το χοmπλεmεντ εϖαλυατιονσ οφ βυιλδινγσ ιν υσε ωε σηουλδ ϕοιν τηε δοτσ βαχκ το
τηεσε βυιλδινγσ ιν τηειρ νασχεντ ανδ ηαλφ−χονστρυχτεδ στατεσ ανδ ασκ: Ηοω αρε βυιλδινγσ χονχειϖεδ,
δεσιγνεδ ανδ προδυχεδ? Wηατ αρε τηε mεανσ βψ ωηιχη αρχηιτεχτσ ανδ τηειρ χολλαβορατορσ (ε.γ. βυιλδερσ,
δεϖελοπερσ, ΝΗΣ ανδ χαρε τρυστσ, χηαριτιεσ, ανδ ρεγυλατορσ) τρανσλατε ανδ νεγοτιατε ιδεασ οφ ηεαλτη,
ωελλβεινγ? Ηοω αρε αρχηιτεχτυραλ βριεφσ πρεπαρεδ βψ τηοσε ωηο χοmmισσιον ηεαλτη χαρε βυιλδινγσ ανδ
ηοω αρε τηεψ συβσεθυεντλψ ιmπλεmεντεδ?
Ιφ ωε αχκνοωλεδγε αρχηιτεχτσ ασ προφεσσιοναλσ ωηο πλαψ α ρολε ωιτηιν τηε δεσιγν ανδ προϖισιον οφ ηεαλτη
χαρε, ωε χαν αλσο ασκ: Ηοω δο τηεψ χονφιγυρε υσερσ οφ ηεαλτη πλαχεσ, βε τηεψ σταφφ, πατιεντσ, χλιεντσ,
ϖισιτορσ ανδ σο ον? Wηατ τψπεσ οφ ηεαλτη ρελατεδ κνοωλεδγε αρε σουρχεδ ανδ φροm ωηερε? Αρχηιτεχτυραλ
σχηολαρσ, συχη ασ Παλλασmαα (2011), οφφερ υσ α ϖιεω οφ αρχηιτεχτυραλ ωορκ τηατ αρτιχυλατεσ τηε ϖαριετιεσ οφ
εmβοδιεδ, εξιστεντιαλ, ιντυιτιϖε ανδ ινστρυmενταλ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ δεπλοψεδ ιν πραχτιχε; ρεχεντ
ρεσεαρχη ον τηε ωορκινγ πραχτιχεσ οφ οτηερ αχτορσ ενγαγεδ ιν διφφερεντ παρτσ οφ τηε χονστρυχτιον
ινδυστριεσ ηασ δονε mυχη τηε σαmε (Πινκ ετ αλ 2013). Το δατε mεδιχαλ σοχιολογιστσ ηαϖε βαρελψ ενγαγεδ
ωιτη τηισ λιτερατυρε. Τηερε αρε ηοωεϖερ ρεσονανχεσ ωιτη ρεσεαρχη ον τηε ωορκ οφ οτηερ ηεαλτη
προφεσσιονσ (Πριορ ανδ Αννανδαλε 2005; Νεττλετον ετ αλ 2008) ανδ σο αν εξπλορατιον οφ τηε ωορκ οφ
ηεαλτη χαρε αρχηιτεχτσ σεεmσ φιττινγ.
Ρεχεντ ωριτινγσ βψ Ινγολδ ανδ Πινκ αρε ινστρυχτιϖε. Ινγολδ χαλλσ φορ στυδιεσ οφ αρχηιτεχτυρε ιν τηε mακινγ
−
T
A
σ
αβουτ ασ βψ mεανσ οφ
I
I
P
ϖελψ ωιτη στυδψ παρτιχιπαντσ το χο−προδυχε
κνοωλεδγε. Ιτ ισ α mετηοδολογιχαλ αππροαχη υσεδ ιν ρεχεντ στυδιεσ ον βυιλδινγ χονστρυχτιον το mακε
L
T
ρεσεαρχ
P ετ αλ 2013: 3),
βυιλδινγσ. Σοχιολογιστσ τηυσ σηουλδ φολλοω αρχηιτεχτσ ασ τηεψ ωορκ ανδ mοϖε τηρουγη προξιmατε σεττινγσ,
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ασ αρχηιτεχτυρε ισ ινϖαριαβλψ α χολλαβορατιϖε ενδεαϖορ βετωεεν αρχηιτεχτσ, τηειρ χλιεντσ, ενγινεερσ,
προδυχτ mανυφαχτυρεσ, χοστ−εστιmατεσ, δεϖελοπερσ, χονστρυχτιον ωορκερσ (Πρεσσmαν 2014) ανδ, οφ
χουρσε, βυιλδινγσ
C
, αρχηιτεχτυρε ισ τηε
οβσερϖατιον τηατ αναλψσισ mυστ νοτ βε λιmιτεδ το πεοπλε βυτ mυστ ινχλυδε νον−ηυmαν αγεντσ, mατεριαλσ
ανδ τεχηνολογιεσ.
Μοστ οβϖιουσλψ ωε σηουλδ ανχηορ ρεσεαρχη ιν δοχυmενταρψ σουρχεσ, περσπεχτιϖε δραωινγσ, σκετχηεσ,
P
(Πριορ 2013), ιν παρτιχυλαρ, οφφερσ α ϖαριετψ οφ εντρψ ποιντσ ιντο τηε σοχιολογιχαλ στυδψ οφ βυιλδινγσ. Ινδεεδ,
ασ Ταβλε Ονε ιλλυστρατεσ, ιτ χαν σερϖε ασ α σταρτινγ ποιντ φορ αν αναλψσισ οφ ηοω ινδιϖιδυαλσ (εσπεχιαλλψ
αρχηιτεχτσ) χονχειϖε οφ βυιλδινγσ, ηοω πεοπλε υσε τηεm, ηοω βυιλδινγσ mανιφεστ χονχεπτυαλιζατιονσ (οφ
mαδνεσσ, χηιλδρεν, δισεασε, ετχ), ασ ωελλ ηοω βυιλδινγσ χαν αχτ βαχκ υπον τηειρ προδυχερσ ανδ υσερσ σο ασ
το στρυχτυρε εϖερψδαψ πραχτιχε. Ιν τηατ ρεσπεχτ ωε νεεδ το αναλψσε ρελεϖαντ δοχυmεντσ νοτ ονλψ ιν τερmσ
οφ τηειρ χοντεντ βυτ αλσο ιν τερmσ οφ ηοω τηεψ φυνχτιον.
− Ταβλε Ονε αβουτ ηερε −
Wε νεεδ το αναλψσε δοχυmεντσ ασ τηεψ αρε προδυχεδ ανδ χονσυmεδ. Wε σηουλδ βε χογνισαντ τοο οφ τηε
αγενχψ οφ δοχυmεντσ; τηεψ αρε νοτ νευτραλ βυτ λοαδεδ ωιτη ασσυmεδ mεανινγσ; νειτηερ ινερτ νορ φιξεδ,
βυτ σιτυατεδ προδυχτσ, γενερατιϖε οφ εmβοδιεδ πραχτιχεσ ανδ ρεπρεσεντατιϖε οφ σοχιαλ χατεγοριεσ (Πριορ
2003). Αρχηιτεχτυραλ δραωινγσ αρε
Ηουδαρτ 2008: 48),
ϖιρτυαλ ρενδερινγσ οφ βυιλδινγσ ανδ σπαχε, βυτ αλσο οφ ηοω ηυmαν ανδ νον−ηυmαν βοδιεσ φιτ ιντο τηε
πιχτυρε. Τηειρ ϖισυαλιζατιον οφ τηε φυτυρε τραϕεχτοριεσ οφ βυιλδινγσ ανδ σπαχε, Ηουδαρτ συγγεστσ, χονστιτυτε
A
ανδ παστινγ ιmαγεσ, mανιπυλατε σοχιαλ σπηερεσ ανδ γιϖε βιρτη το νεω ονεσ βψ τεστινγ ανδ συβmιττινγ νεω
T
Y
G
το
ρενδερ
P
λιτατιϖε
ανδ χονστραινινγ. Λατουρ ανδ Ψανεϖα χαυτιον αγαινστ τηε αρχηιτεχτυραλ πλαν αρρεστινγ ουρ αωαρενεσσ οφ
τηε χοmπλεξιτψ οφ ηοω βυιλδινγσ αρε βρουγητ ιντο βεινγ (2008: 81): τηινκινγ αβουτ πλανσ ιν χονϖεντιοναλ
ωαψσ, ασ αρχηιϖαλ στατεmεντσ φιξεδ ιν τηειρ mεανινγσ, ρισκσ λοσινγ τηε σmαλλ πολιτιχσ οφ χονστρυχτιον τηεψ
εναχτ. Α φιξεδ υνδερστανδινγ οφ τηε πλαν mαψ σερϖε το ελιδε χονφλιχτσ βετωεεν χλιεντσ, τηε χονστραιντσ οφ
πλαννινγ ρεγυλατιονσ ανδ φινανχιαλ βυδγετσ, ανδ τηε νεγοτιατιονσ βετωεεν σκιλλεδ ανδ υνσκιλλεδ λαβουρ ον
σιτε, βεφορε ωε εϖεν χονσιδερ τηοσε ωηο mαψ υσε τηε εϖεντυαλ βυιλδινγ.
W
−ασ−

“

A P

−ασ−
ε αντηροπολογψ οφ υσε, mορε τηαν τηε λιτεραρψ

(2003: 104). Τηυσ ωε mαψ τηινκ οφ τηε δοχυmενταρψ σουρχε ασ α λιβρεττο:
Τακεν ον ιτσ οων α λιβρεττο ραρελψ αδδσ υπ το mυχη α λιβρεττο ισ νοτ ιντενδεδ το βε αναλψσεδ ιν
ισολατιον. Ιτ δεmανδσ το βε αναλψσεδ ιν αχτιον. Ηοω ιτ ισ ιντεγρατεδ ιντο τηε δραmατιχ αχτιον ον
σταγε, ηοω ιτ ρελατεσ το τηε mελοδψ ανδ ρηψτηm οφ τηε mυσιχ, ηοω ιτ ισ περφορmεδ αλλ οφ τηεσε
αρε οφ πριmαρψ ιmπορτανχε. (Πριορ 2003: 173)
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Ανδ σο ιτ ισ ωιτη τηε ορδιναρψ αρχηιτεχτυραλ πλαν; ωε σηουλδ βε οπενινγ τηεσε το σχρυτινψ ιν ορδερ τηατ ωε
βα

το (Σεαmον 2013).

“
ιν α παρτιχυλαρ ενϖιρονmεντ, ωηιχη οφτεν βεχοmεσ αν ιmπορταντ πλαχε οφ ιντερπερσοναλ ανδ χοmmυναλ
H
mεανσ το χαπτυρε τηε ωαψ σπατιαλ λαψουτσ ινφορm ανδ γυιδε εξπεριενχεσ οφ πλαχε (1996). Φορ Ηιλλιερ, τηε
λαψουτ ορ χονφιγυρατιον οφ α χιτψ (ανδ, ωε
το βρινγ πεοπλε τογετηερ ορ σεγρεγατε τηεm (1989: 5, ιν Σεαmον 2013: 206); τηισ mακεσ ηισ τηεοριεσ
ιmπορταντ φορ α πηενοmενολογιχαλ υνδερστανδινγ οφ πλαχε ανδ εmβοδιεδ υνδερστανδινγσ οφ
αρχηιτεχτυραλ αφφεχτ. Σπαχε σψνταξ στυδιεσ χαν ινϖολϖε εmπιριχαλλψ βασεδ δεσχριπτιονσ τηατ χαπτυρε τηε
mοϖεmεντ ανδ δωελλινγ οφ ινδιϖιδυαλσ ιν παρτιχυλαρ σπαχεσ; τηεψ αρε οβσερϖαντ οφ παρτιχιπαντσ ανδ τηε
ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ υσε τηειρ ενϖιρονmεντσ. Αλτηουγη τηισ αππροαχη χαν βε ϖιεωεδ ασ ινστρυmενταλ ανδ
στρυχτυραλιστ (Σεαmον 2013: 206), τηερε mαψ βε ωαψσ ιν ωηιχη τηε τεχηνιθυεσ χαν βε χοmπαρεδ ωιτη
οτηερ αρεασ, συχη ασ τηε ρεχορδσ οφ συργιχαλ τηεατρεσ νοτεδ αβοϖε. Wηιλστ ιτ ωασ νοτ α σπαχε σψνταξ στυδψ,
F
(1997) ποστ−στρυχτυραλιστ ετηνογραπηψ χηαρτσ τηε ινφλυενχε οφ σπατιαλ λαψουτ ον τηε χολλεχτιϖε
αχηιεϖεmεντ οφ ηψγιενε, ανδ ιτσ σενσιτιϖιτψ το τηε ρολε οφ νον−ηυmαν οβϕεχτσ ωιτηιν τηισ. Wε νεεδ
οβσερϖαντ
m τηε στατιχ ϖιεω οφ α βυιλδινγ ιντο ονε
αmονγ mανψ συχχεσσιϖε φρεεζε−φραmεσ τηατ χουλδ ατ λαστ δοχυmεντ τηε χοντινυουσ φλοω τηατ α βυιλδινγ
L
Y
Wε mυστ ρεσιστ ασχριβινγ α δετερmινιστιχ ρολε το τηε ιντεντιον οφ τηε δεσιγνερσ ανδ τηοσε ωηο
ορχηεστρατε χλινιχαλ σεττινγσ, βε τηεψ προφεσσιοναλσ, πατιεντσ ορ τηοσε χαρρψινγ ουτ τηε υνρεmαρκεδ−υπον
ωορκ οφ χραφτινγ τηεσε βυιλδινγσ ιντο βεινγ. ςισυαλ mετηοδολογιεσ σεεm παρτιχυλαρλψ απποσιτε το χαπτυρε
τηε mοϖεmεντ οφ βυιλδινγσ ιν τηειρ mακινγ ανδ χεασελεσσ ρε−mακινγ. Γιερψν (2000) αργυεσ πλαχε σενσιτιϖε
mορε αδεπτ ωιτη mαπσ, φλοορ πλανσ, πηοτογραπηιχ ιmαγεσ, βριχκσ ανδ mορταρ, λανδσχαπεσ ανδ χιτψσχαπεσ,
σο τηατ ιντερπρετινγ α στρεετ ορ φορεστ βεχοmεσ ασ ρουτινε ανδ ασ ινφορmατιϖε ασ χοmπυτινγ α χηι−
(483− L
οφ ωορκ, ωηιχη αρε
; ηερ πηοτογραπηιχ mονταγεσ οφ χονστρυχτιον ωορκερσ
ασ τηεψ ωορκ οφφερ αν ινσιγητ ιντο τηε εmβοδιεδ λαβουρ τηατ ισ ϕυστ ονε ηιδδεν ασπεχτ ιν τηε βλαχκ−βοξινγ
F
‘
T
−
ριχηερ κνοωλεδγε οφ πλαχε τηαν mιγητ βε φουνδ ιν τηε τψπιχαλ ποστ−εϖαλυατιον ρεχορδσ οφ α βυιλδινγ
(2003). Αχχοmπανψι
(Ραδλεψ ανδ Ταψλορ 2003: 79).
Wηιλστ ωε mυστ βε χαρεφυλ νοτ το λαπσε ιντο ωηατ Παλλασmαα (2005) χαλλσ τηε οχυλαρ−χεντριχ παραδιγm τηατ
πριϖιλεγεσ τηε ϖισυαλ οϖερ οτηερ σενσορψ αππρεηενσιονσ οφ πλαχε, τηε ϖισυαλ αππροαχηεσ βψ Λψον ανδ
‘
T
‘
T
βεψονδ τηε ϖισυαλ ρεγιστερ ανδ φοχυσεσ αττεντιον ον τηε mατεριαλιτψ οφ λιφε ον τηε ωαρδ, ασ ωελλ ασ ιτσ
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σπατιαλ αmβιενχε, τηυσ οφφερινγ α mεανσ οφ χαπτυρινγ πλυραλ εξπεριενχεσ, υνδερστανδινγσ ανδ mεmοριεσ
L
τρψινγ το σεε εϖερψτηινγ βυτ το αβσορβ τηε σενσορψ φεελ ανδ αχτιϖιτψ οφ τηε σπαχε, ανδ τακινγ πηοτογραπησ
A
ατ τηε ουτσετ οφ τηισ ρεϖιεω ινδιϖιδυαλσ οχχυπψ αρχηιτεχτυρε
ιν ωαψσ τηατ αρε mυλτι−σενσυαλ ανδ εmοτιοναλλψ σενσιτιϖε, αλερτ το τηε ατmοσπηεριχσ οφ πλαχε. Φροm αν
P
−
οφ mατεριαλιτψ ανδ ηαπτιχιτψ, τεξτυρε ανδ ωειγητ, δενσιτψ οφ σπαχε ανδ mατεριαλιζεδ λι
σοχιολογιστσ ιντερεστεδ ιν τηε αρχηιτεχτυρε οφ ηεαλτη χαρε, τηε λεαστ ωε χαν δο ισ το δεϖελοπ
mετηοδολογιεσ τηατ αλλοω υσ το ρεσπονδ ιν κινδ.
ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ
Ιτ ηασ βεεν ουρ αργυmεντ τηρουγηουτ τηισ ρεϖιεω τηατ mεδιχαλ σοχιολογιστσ σηουλδ τακε σεριουσλψ τηε
οβσερϖατιον τηατ, το δατε, ωε ηαϖε λιττλε σενσε οφ ηοω τηε αρχηιτεχτυραλ φορmσ οφ ηεαλτη χαρε βυιλδινγσ αρε
αρριϖεδ ατ. Φυρτηερmορε, αλτηουγη ωε ηαϖε α ωεαλτη οφ ρεσεαρχη ον τηε κνοωλεδγε, περχεπτιονσ, ανδ
πραχτιχεσ οφ ηεαλτη προϖιδερσ, αρχηιτεχτσ ασ α γρουπ οφ προφεσσιοναλσ ωηοσε ρολε ωιτηιν τηε δεσιγν ανδ
δελιϖερψ οφ ηεαλτηχαρε προϖισιον ισ χρυχιαλ αρε ραρελψ εξπλιχιτλψ αχκνοωλεδγεδ νορ ινϖεστιγατεδ. Ανδ ψετ
υνδερστανδινγ τηειρ δεσιγνσ ισ χριτιχαλ το α φυλλψ ρουνδεδ αναλψσισ οφ ηοω ιδεασ ανδ ιδεαλσ οφ mεδιχαλ
οβϕεχτσ, ρολεσ ανδ πραχτιχεσ αρε εσταβλισηεδ ανδ ρεπροδυχεδ. Ουρ mεδιχαλ φυτυρεσ αρε σηαπεδ βψ
εξπεχτατιονσ ανδ νορmατιϖε mοδελσ οφ χαρε ιmπορτεδ ανδ τρανσλατεδ ιντο τηε βυιλδινγσ οφ τηε πρεσεντ,
ωηιχη αρε τηεmσελϖεσ οφτεν αρτιχυλατεδ ωιτη ρεφερενχε το παστ φορmσ οφ χλινιχαλ πραχτιχε, ανδ τηε σπαχεσ
ωιτηιν ωηιχη τηεψ ωερε φοργεδ.
Τηε φυτυρε ισ α χονσταντ πρεσεντ ιν τηε δεσιγν ανδ δελιϖερψ οφ ηεαλτη χαρε τηατ ισ ιmβυεδ ωιτη προmισεσ
ανδ εξπεχτατιον οφ ωηατ τηατ χαρε χουλδ, ορ σηουλδ, βε. Τηυσ τηε στυδψ οφ αρχηιτεχτυρε, ωηιχη
σιmυλτανεουσλψ ινχορπορατεσ δοχυmεντσ οφ φυτυρε ϖισιονσ, πραχτιχεσ ανδ εϖερψδαψ υσε, ανδ στυδιεσ οφ
τραχεσ οφ τηε παστ ιν ηεαλτη χαρε πλαχεσ, χαν ονλψ βε ινστρυχτιϖε φορ mεδιχαλ σοχιολογιστσ. Ουρ εξαmπλε οφ
ηοσπιταλ αρχηιτεχτυρε ηιγηλιγητεδ σοmε ηιστοριχαλ ινστανχεσ οφ χηανγινγ δισχουρσεσ οφ πατιεντηοοδ ανδ
προφεσσιοναλ εξπερτισε, ανδ, mορεοϖερ, χοντεmποραρψ τρενδσ ωηιχη προmπτ τηε νεεδ φορ σοχιολογιχαλ
αναλψσισ. Ιφ νοτηινγ ελσε, τηε mιγρατιον οφ αρχηιτεχτυραλ ελεmεντσ φροm τηε ηοσπιταλιτψ ανδ ρεταιλ σεχτορσ
ιντο τηε δεσιγν οφ ηοσπιταλσ σηουλδ ραισε θυεστιονσ αβουτ τηε ωιδερ ιδεολογιεσ οφ ηεαλτη βεινγ
δισσεmινατεδ ιν ουρ σψστεmσ οφ mεδιχαλ ανδ σοχιαλ χαρε. Ιτ ισ νοτ σιmπλψ τηε χασε τηατ τηε αρχηιτεχτυρε οφ
ηεαλτη χαρε ρεφλεχτσ ωιδερ mοϖεσ τοωαρδσ νεο−λιβεραλ φορmσ οφ συβϕεχτιϖιτψ, ωηερεβψ πατιεντσ αρε
χονστρυεδ ασ χονσυmερσ ανδ ρεσπονσιβιλισεδ χιτιζενσ; ρατηερ, ιτ ισ ουρ αργυmεντ τηατ αρχηιτεχτυρε πλαψσ α
mορε αχτιϖε ρολε ιν σηαπινγ ανδ χονφιγυρινγ συχη χηανγεσ. Wηιλστ ωε δο νοτ ηολδ α ποσιτιον οφ
“
C
ωε δο νονετηελεσσ ωιση το προmοτε τηε
αρχηιτεχτυρε οφ χαρε ασ α φιελδ οφ στυδψ λαδεν ωιτη mοραλ ϖαλυε, πολιτιχαλ σιγνιφιχανχε ανδ σοχιολογιχαλ
ιντερεστ. Εξπλορατιονσ οφ αρχηιτεχτυραλ ωορκ ανδ τηε προδυχτιον οφ ηεαλτη χαρε βυιλδινγσ τηερεφορε
χοmπρισε αν αϖενυε οφ ρεσεαρχη φορ σοχιολογιστσ οφ ηεαλτη ανδ ιλλνεσσ.
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Χονστραιντσ, χονσχριπτιονσ,

Υσε

Αχκνοωλεδγεmεντσ: Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το τηανκ Ελλεν Αννανδαλε, Σιν Βεψνον−ϑονεσ ανδ Ηελεν
Ηιλλσ φορ τηειρ ηελπφυλ δισχυσσιονσ ωιτη υσ ατ ϖαριουσ σταγεσ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηισ παπερ. Τηε
χοmmεντσ οφ τωο ανονψmουσ ρεϖιεωερσ ηαϖε βεεν παρτιχυλαρλψ ϖαλυαβλε ιν ηελπινγ υσ το σηαρπεν τηε
αργυmεντσ ιν τηε φιναλ παπερ. Ουρ ωορκ ηασ βεεν συππορτεδ βψ α Ρεσεαρχη Γραντ Dεϖελοπmεντ Αωαρδ
φροm τηε Φουνδατιον φορ τηε Σοχιολογψ οφ Ηεαλτη ανδ Ιλλνεσσ.
ι

Μετηοδολογιχαλλψ ωε υνδερτοοκ α σχοπινγ ρεϖιεω ρατηερ α σψστεmατιχ λιτερατυρε ρεϖιεω, ασ ισ αππροπριατε φορ
ρεσεαρχη τηατ σεεκσ το mαπ ανδ ιδεντιφψ ρεσεαρχη φιελδσ ανδ ιτσ γαπσ (Αρκσεψ ανδ Ο∋Μαλλεψ 2005: 21). Σεϖεραλ
στρατεγιεσ ωερε δεπλοψεδ. Φιρστ, ωε σεαρχηεδ τηε Wεβ οφ Σχιενχε ανδ Σχοπυσ δαταβασεσ, ιν αδδιτιον το Γοογλε
Σχηολαρ, υσινγ α ϖαριετψ ανδ χοmβινατιον οφ σεαρχη τερmσ, ιν λινε ωιτη τηε νεεδ φορ φλεξιβιλιτψ ρατηερ τηαν πρε−
δεφινεδ φιξιτψ − οφ σεαρχη τερmσ ανδ τηε ιτερατιϖε − ρατηερ τηαν λινεαρ − προχεσσ ιν σχοπινγ στυδιεσ αχροσσ διφφερεντ
δαταβασεσ (Αρκσεψ ανδ Ο∋Μαλλεψ 2005: 22). Πριmαριλψ, ουρ τερmσ χοmβινεδ αρχηιτεχτυρε, σοχιολογψ, ηεαλτη, δεσιγν,
βυιλδινγσ, χυλτυραλ γεογραπηψ, ΣΤΣ, ανδ εmβοδιmεντ. Σεχονδ, ωε σεαρχηεδ τηε βαχκ φιλεσ οφ κεψ ϕουρναλσ τηατ ωε
ϕυδγε το βε προmινεντ τιτλεσ ωιτηιν τηε φιελδ οφ mεδιχαλ σοχιολογψ (φορ ινστανχε: Σοχιολογψ οφ Ηεαλτη ανδ Ιλλνεσσ;
Σοχιολογψ; Σχιενχε Στυδιεσ; Ηεαλτη; Ηεαλτη, Ρισκ ανδ Σοχιετψ; Σοχιαλ Σχιενχε & Μεδιχινε ανδ Ηεαλτη & Πλαχε). Τηιρδ,
ωε υσεδ α σνοωβαλλ mετηοδ το φολλοω λινκσ χιτεδ ωιτηιν τηε σουρχεσ ωε υνεαρτηεδ, υσινγ τηειρ ρεφερενχε λιστσ ασ τηε
βασισ φορ φυρτηερ στυδψ. Αδδιτιοναλλψ, τηε χοmβινεδ κνοωλεδγε οφ τηε φιϖε αυτηορσ τηατ σπανσ α διϖερσιτψ οφ
τηεορετιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ εξπερτισε φαχιλιτατεδ τηε ρεσεαρχη προχεσσ. Μυχη οφ τηε mατεριαλ φουνδ ισ νοτ χιτεδ,
ασ τηεψ δεριϖε φροm ουτωιτη τηε κεψ σουρχεσ φορ mεδιχαλ σοχιολογψ − τηε ιντερδισχιπλιναρψ σχοπε οφ τηε λαττερ τωο
ϕουρναλσ λιστεδ αβοϖε γενερατεδ ιmπορταντ στυδιεσ ωηιχη οριγινατε φροm ουτσιδε τηισ φιελδ. Αλτηουγη ωε δραω υπον
σουρχεσ φροm ηεαλτη γεογραπηψ ανδ αρχηιτεχτυραλ ηιστορψ φροm τηεσε ϕουρναλσ, ωε δελιmιτ ουρ δισχυσσιον το πυρσυε α
σοχιολογιχαλ οριεντατιον, σο τηατ ωε mιγητ ιδεντιφψ τηε ποτεντιαλ φορ ανδ χοντεντ οφ α σοχιολογψ οφ ηεαλτη χαρε
αρχηιτεχτυρε.

