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Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej w 2050 roku na jednego wnuka
przypadać będzie dwoje i pół babć i dziadków.(1) Długotrwały spadek urodzeń zapoczątkowany po 1983 r. i utrzymujące się ich niskie
natężenie spowodują, że osoby starsze w wieku powyżej 60/65 lat (w
okresie poprodukcyjnym) będą stanowily 36.5 % społeczeństwa.(2)
Jak w takich warunkach będzie zorganizowana opieka medyczna i pomoc społeczna dla osób starszych? Czy ilość placówek
zapewniających opiekę medyczna i społeczną wzrośnie 2-krotnie
a wraz z nimi ilość osób w wieku produkcyjnym zatrudnionych w
sektorze medycznym?(3) Czy w przeciągu kilku dekad miasta będą
przypominać oddziały szpitalne? Czy sprzęty medyczne występujące w obrębie placówek opieki medycznej wtargną do przestrzeni
życia codziennego? Czy może dzisiejszy 20-30 latek będzie musiał
zaopiekować się sobą sam?

Studium Seniora

Mężczyzna Senior jest 5% niższy niż był w wieku 20 lat; Kobieta Senior jest 6% niższa niż była w wieku 20 lat - postawa ciała
bardziej zgarbiona - siła rąk spada od 16 do 40% - siłą ramion spada
do 50% - siła nóg spada do 50% - pojemność wdechu spada o 35%
- rozpiętość części ciała zmniejsza się - wzrasta szerokość i długość
nosa oraz uszu - waga ciała wzrasta wraz z wiekiem 2kg/10 lat ostrość widzenia spada do 74% w wieku 60 lat i 47% w wieku 80 lat umiejętność rozpoznawania kolorów spada; głównie zieleni, odcieni
niebieskiego i fioletów - czas reakcji oka wydłuża się 2-krotnie - 40
latek potrzebuje 2x więcej światła niż 20 latek; 60 latek 5-6x więcej
- pogarsza się słuch, szczególnie wrażliwość na dźwięki o wysokiej
częstotliwości - pogarsza się smak i węch dlatego np. starzy ludzie
zużywają więcej soli, pieprzu i przypraw - pojawiają się problemy ze
wstawaniem z kanapy - starsi ludzie budzą się wcześniej ...
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Oddział Warszawa

Oddział Warszawa to miasto przyjazne seniorom oparte na
koncepcji opieki nad osobami starszymi postulującej starzenie się w
miejscu,gdzie osoby starsze pozostają w środowisku zamieszkania
jak najdłużej bez konieczności przenoszenia się do ośrodków opieki.
Koncepcja ta odchodzi od opieki instytucjonalnej na rzecz małych
mieszkań zintegrowanych z tkanką miejską, wspartych przez nowe
technologie i elastyczny system opieki.
W Odziale Warszawa infrastruktura miejska rozszerza się o
nowe funkcje medyczne, jest wrażliwa na potrzeby i dostosowana do
sprawności fizycznej osób starszych. Elementy infrastruktury miejskiej wyposażone są w funkcje wyspecjalizowanych urządzeń medycznych tworząc środowisko życia wysoko zmedykalizowane ale
jednocześnie zachowujące swoją miejską formę, fakturę i koloryt.
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01
materiał: kamień
lub inny typowy dla
cokołów budynków

01: COKÓŁ POMOCNIK
SKALA 1:100

Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu, który dzięki powłoce z dwutlenku tytanu (TiO2) posiada
zdolność samooczyszczania oraz oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków. Zielony Beton
posiada właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni
do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych (między
innymi dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na
nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin, a następnie wraz z wodą deszczową
01.COKÓŁ
POMOCNIK
odprowadzane do gleby. Dodatkowo
Płyty Chodnikowe
z Zielonego Betonu zwalcza bakterie i
eliminuje odór.
1:15
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czoło siedziska wykonane
z betonu z kruszywem

czytnik karty
przyłącze instalacji
gazów medycznych
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materiał: kamień
lub inny typowy dla
cokołów budynków
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°

kąt nachylenia oparcia
ułatwiający oddychanie
siedzącemu*
podłokietniki ułatwiające
wstawanie

siedzisko z elementami
masującymi

pusta przestrzeń pod
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wstawanie
*fotel Paimio Alvar Aalto
02: ŁAWKA SENIORA
SKALA 1:100

01: COKÓŁ POMOCNIK
SKALA 1:100

Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu, który dzięki powłoce z dwutlenku tytanu (TiO2) posiada
zdolność samooczyszczania oraz oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków. Zielony Beton
posiada właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni
do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych (między
innymi dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na
nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin, a następnie wraz z wodą deszczową
odprowadzane do gleby. Dodatkowo Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu zwalcza bakterie i
eliminuje odór.
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Wymienna kieszeń na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen HP500N),
izolowana termicznie. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia higienę i brak kontaktu ze
skupiskiem bakterii. Klapa pojemnika otwiera się samoistnie dzięki wbudowanemu czytnikowi kart.
Dwuramienna budowa pokrywy uniemożliwia dostęp do zawartości kosza podczas otwarcia.

02.ŁAWKA SENIORA
1:15
czytnik karty
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asarum canadense, asclepias tuberosa, buxus sempervirens, calendula officinalis, colchicum
autumnale, convallaria majalis, digitalis purpurea, eupatorium perfoliatum, foeniculum vulgare,
fragaria virginiana, gaultheria pracumbens, geranium maculatum, hepatica nobilis var. obtusa,
hypericum perforatum, illicium parviflorum, iris versicolor, lavandula angustifolia, lippia citriodora,
lobelia cardinalis, matricaria chamomilla, mentha sp., monarda didyma, petroselinum crispum,
podophyllum peltatum, primula veris, primula vulgaris, pulmonaria officinalis, rosmarinus officinalis,
salvia officinalis, sanguinaria canadensis,
symphytum officinale, tanacetum vulgare,
teucrium chamaedrys, thymus serpyllum,
tradescantia virginiana, valeriana officinalis,
veronica officinalis,
vinca minor, viola odorata,

podwyższenie rabaty
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osobom o ograniczonym
zakresie ruchów
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02: ŁAWKA SENIORA
SKALA 1:100

03: RABATA LEKÓW ROŚLINNYCH
SKALA 1:100

Wymienna kieszeń na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen HP500N),
izolowana termicznie. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia higienę i brak kontaktu ze
skupiskiem bakterii. Klapa pojemnika otwiera się samoistnie dzięki wbudowanemu czytnikowi kart.
Dwuramienna budowa pokrywy uniemożliwia dostęp do zawartości kosza podczas otwarcia.

2-ściankowa, szczelna konstrukcja skrzynki z polietylenu izolowana pianką poliuretanowa pozwala
utrzymać temperaturę dostarczonego posiłku do 4 godzin bez użycia zewnętrznego zródła energii.
Wywietrzniki umożliwiają odparowywanie i zapobiegają rozmakaniu zawartości skrzynki.

03.RABATA LEKÓW ROŚLINNYCH
1:15
czytnik karty
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materiał: kamień
lub inny typowy dla
cokołów budynków

01: COKÓŁ POMOCNIK
SKALA 1:100

Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu, który dzięki powłoce z dwutlenku tytanu (TiO2) posiada
zdolność samooczyszczania oraz oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków. Zielony Beton
posiada właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni
do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych (między
innymi dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na
nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin, a następnie wraz z wodą deszczową
odprowadzane do gleby. Dodatkowo Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu zwalcza bakterie i
eliminuje odór.
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04: SAMOCZYSZCZĄCA PŁYTA CHODNIKOWA
SKALA 1:100

04.SAMOCZYSZCZĄCA PŁYTA CHODNIKOWA
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02: ŁAWKA SENIORA
SKALA 1:100

01: COKÓŁ POMOCNIK
SKALA 1:100

Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu, który dzięki powłoce z dwutlenku tytanu (TiO2) posiada
zdolność samooczyszczania oraz oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków. Zielony Beton
posiada właściwości fotokatalityczne. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni
do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych (między
innymi dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na
nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin, a następnie wraz z wodą deszczową
odprowadzane do gleby. Dodatkowo Płyty Chodnikowe z Zielonego Betonu zwalcza bakterie i
eliminuje odór.

Wymienna kieszeń na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen HP500N),
izolowana termicznie. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia higienę i brak kontaktu ze
skupiskiem bakterii. Klapa pojemnika otwiera się samoistnie dzięki wbudowanemu czytnikowi kart.
Dwuramienna budowa pokrywy uniemożliwia dostęp do zawartości kosza podczas otwarcia.
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04: SAMOCZYSZCZĄCA PŁYTA CHODNIKOWA
SKALA 1:100
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SKALA 1:100

05.KOSZ NA ŚMIECI I ODPADY MEDYCZNE
1:15
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02: ŁAWKA SENIORA
SKALA 1:100

03: RABATA LEKÓW ROŚLINNYCH
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Wymienna kieszeń na odpady medyczne wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen HP500N),
izolowana termicznie. Zautomatyzowana pokrywa kosza zapewnia higienę i brak kontaktu ze
skupiskiem bakterii. Klapa pojemnika otwiera się samoistnie dzięki wbudowanemu czytnikowi kart.
Dwuramienna budowa pokrywy uniemożliwia dostęp do zawartości kosza podczas otwarcia.

2-ściankowa, szczelna konstrukcja skrzynki z polietylenu izolowana pianką poliuretanowa pozwala
utrzymać temperaturę dostarczonego posiłku do 4 godzin bez użycia zewnętrznego zródła energii.
Wywietrzniki umożliwiają odparowywanie i zapobiegają rozmakaniu zawartości skrzynki.

06

kieszeń na listy
kieszeń na
jedzenie i leki

czytnik karty

kieszeń na odpady
medyczna

ściana zewnetrzna
z betonu
z kruszywem

05: KOSZ NA ŚMIECI I ODPADY MEDYCZNE
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06: TERMICZNA SKRZYNKA POCZTOWA
SKALA 1:100

06.TERMICZNA SKRZYNKA POCZTOWA
1:15
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Lampy emitujące światło
spolaryzowane
polichromatyczne.
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07: LATARNIA TERAPEUTYCZNA
SKALA 1:100
07.LATARNIA TERAPEUTYCZNA

1:15
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Mata wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu jest odporna na duże obciążenia.
Antypoślizgowa, ceramiczna powłoka maty jest wytrzymała i odporna na promieniowanie UV co
zapobiega jej pęknięciom i utracie koloru. Mata jest odporna na zamarzanie i łatwa w obróbce
(przycinanie do różnych kształtów). Montowana na taśmę. Dostępna w wielu wariantach
kolorystycznych.

WITAJ !

Lampy emitujące światło
spolaryzowane
polichromatyczne.
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08: MATA DO POKONYWANIA PROGÓW
SKALA 1:100
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30°

30°

08.MATA DO POKONYWANIA PROGÓW
1:15
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Mata wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu jest odporna na duże obciążenia.
Antypoślizgowa, ceramiczna powłoka maty jest wytrzymała i odporna na promieniowanie UV co
zapobiega jej pęknięciom i utracie koloru. Mata jest odporna na zamarzanie i łatwa w obróbce
(przycinanie do różnych kształtów). Montowana na taśmę. Dostępna w wielu wariantach
kolorystycznych.

WITAJ !

09

09: CHWYTACZ ULICZNY
SKALA 1:100

08: MATA DO POKONYWANIA PROGÓW
SKALA 1:100

30°

30°
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09.CHWYTACZ ULICZNY
1:15
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09: CHWYTACZ ULICZNY
SKALA 1:100

08: MATA DO POKONYWANIA PROGÓW
SKALA 1:100

30°

30°

10

300

10: OZNAKOWANIE ULICZNE DLA KIEROWCÓW ZMECHANIZOWANYCH ŁÓŻEK I WÓZKÓW INW.
SKALA 1:100

11: BEZPIECZNY PAS RUCHU DLA SENIORÓW
SKALA 1:1000

10.BEZPIECZNY PAS RUCHU DLA SENIORÓW I ICH OPIEKUNÓW
1:15
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Restauracja Seniora
Unoszący się w powietrzu zapach kadzidła z
mięty i cytrusów uspokaja i wzmaga apetyt,
szczególnie osób z demencją. Potrawy dostępne w różnych konsystencjach dla osób,
które mają trudności z żuciem i przełykaniem
(dysfagia).

Skarpa warszawska wymusza u
seniorów aktywność fizyczną. Ich
wysiłek wynagradza chwila odpoczynku na tarasie z widokiem.

Skarpa Fitness

Ogród terapeutyczny

Warszawa Śródmieście

Terapia dźwiękowa - śpiew ptaków i pluski
fontanny - wpływa łagodząco na stany złości,
niepokoju i depresji.

Najstarsza demograficznie dzielnica Warszawy.
27,6% ludności stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Nieco niższy odsetek notowany jest
na Żoliborzu, Mokotowie, Ochocie i Woli.

Dom wielopokoleniowy
Budynek mieszkalny mieści w sobie mieszkania
dla seniorów, restaurację, bar i niewielką salę kinową dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. Studenci mogą mieszkać w nim za darmo
rewanżując się pomocą sąsiedzką dla starszych
rezydentów. To nie tylko inkubator wymiany międzypokoleniowej ale azyl dla osób starszych żyjących samotnie, które dzięki pomocy sąsiedzkiej
nie muszą poddać się formalnej opiece.

Przestrzeń wypełniona znajomymi przedmiotami domowego użytku z początku XX wieku
przywraca wspomnienia osobom z demencją
lub Alzheimerem, które łatwiej przypominają
sobie chwile z dzieciństwa niż z nieodległej
przeszłości.

Dostępne w Pasażu usług i produkty przeznaczone
są do konserwacji, wzmacniania i regeneracji starzejącego się ciała (gabinet kardiologiczny, dentysta,
onkolog, ginekolog, chiropraktyk, dermatolog, pulmonolog, poradnia leczenia zaburzeń snu, ... ).

Pasaż Usług Medycznych

Muzeum Wspomnień

Serwis i stacja ładowania
wózków elektrycznych

Przeznaczony na krótki pobyt z intensywnym
programem odbudowy/rehabilitacji.

Hotel Rehabilitacyjny

W poczekalni pijalnia soków owocowych i wód z fontanny młodości. Napoje pomagają złagodzić stres,
ból głowy i depresję, wzmacniają włosy i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry, oczyszczają
organizm z toksyn.

W czasach kiedy urządzenia medyczne stają się coraz mniejsze i przez to przenośne,
lekarze mogą coraz większą ilość zabiegów
przeprowadzać przy łóżku pacjenta w jego
domu. Zamiast transportować pacjenta na
oddział szpitala mobilny szpital przyjeżdza do
pacjenta z wizytą. Budynki szpitali kurczą się.
Lekarz ogólny, pielęgniarka rejonowa i pracownik społeczny spotykają się na codziennym obchodzie dyskutując i oceniając stan
zdrowia pacjentów zarejestrowanych w wirtualnym oddziale.

Centrum Monitoringu
Stanu Zdrowia Seniora
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SKARPA
SKARPA
FITNESS
FITNESS

HOTELHOTEL
REHABILITACYJNY
REHABILITACYJNY

SKARPA FITNESS

HOTEL REHABILITACYJNY
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SKARPA FITNESS

DOM WIELOPOKOLENIOWY

PASAŻ USŁUG MEDYCZNYCH

DOM WIELOPOKOLENIOWY
PASAŻ USŁUG MEDYCZNYCH
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HOTEL REHABILITACYJNY

DOM WIELOPOKOLENIOWY

SERWIS I STACJA ŁADOWANIA
WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH

MUZEUM WSPOMNIEŃ

SERWIS I STACJA ŁADOWANIA
WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH

MUZEUM WSPOMNIEŃ

MUZEUM WSPOMNIEŃ

SERWIS I STACJA ŁADOWANIA WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH
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