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Cel i metoda

Cel: identyfikacja treści najważniejszych dokumentów UE 
dotyczących zdrowego i aktywnego starzenia

- Niesystematyczny przegląd dokumentów i literatury przedmiotu 

- Metoda „kuli śnieżnej”: referencje z jednego źródła 
(dokumentu, tekstu) wskazywały następne  

- Konfrontacja z zestawieniami już istniejącymi  

- Subiektywna ocena przydatności



Inspiracje Światowej 

Organizacji Zdrowia

(WHO) 



Target 6 – Healthy aging: 

do roku 2000 oczekiwane trwanie życia w regionie 
Europejskim będzie wynosiło co najmniej 75 lat, a zdrowie 
ludzi 65+ będzie ulegało stałej poprawie przedłużając okres 
zdrowego starzenia się poprzez zmiany stylu życia i przyjazne 
środowisko.
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Fifty-second World Health Assembly, 24 May 1999
Active ageing

Wsparcie udzielane przez WHO partnerskim i wielosektorowym 
działaniom na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, 
podejmowanych razem z organizacjami międzyrządowymi, 
pozarządowymi, skupiającymi wolontariuszy

Działania wspierające zdrowy styl życia i aktywne starzenie się

Rozwój badań i rozwój polityk służących pozyskiwaniu i 
rozpowszechnianiu wiedzy na temat czynników sprzyjających 
zdrowemu starzeniu



Ageing Population (Active Ageing)
• Aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowego starzenia się 

poprawiając i utrzymując jakość życia oraz niezależność osób 
starszych 

• Aktywność fizyczna osób starszych poprawia równowagę, 
utrzymuje siłę, koordynację, elastyczność, wytrzymałość, 
zdrowie mentalne, kontrolę motoryczną i funkcje poznawcze  
people.

• Zapobiega także upadkom
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Adding health to years

- Zróżnicowanie doświadczeń, jakie mają za sobą osoby starsze i 
które są dla nich ważne, niezależnie od ich sytuacji społecznej

- Znaczenie społecznych nierówności kształtujących odmienności 
doświadczeń

- Szkodliwa rola stereotypów i uprzedzeń związanych z wiekiem  
(ageist stereotypes and preconceptions)

- Akceptowana rola społeczna ważniejsza niż choroba lub 
choroby występujące w określonym czasie



Healthy Ageing

Proces rozwijania i utrzymywania funkcjonalnej sprawności, która 
pozwala na osiąganie dobrostanu w starszym wieku

The process of developing and maintaining the functional ability that enables well-
being in older age.

Definiując cel polityki zdrowia publicznego dotyczącej starzenia się WHO 
postrzega Healthy Ageing w bardziej holistycznym sensie, wpisane w 
perspektywę cyklu życia i sprawności funkcjonalnej



Healthy ageing

Health characteristics:
- Ukryte tendencje wynikające z 
wieku
- Zachowania odnoszące się do 
zdrowia, umiejętności i skłonności
- Czynniki ryzyka i zmiany 
fizjologiczne
- Choroby i obrażenia ciała
- Zmiany w homeostazie
- Różne objawy geriatryczne



Inicjatywy Unii 

Europejskiej



Healthy ageing

proces optymalizowania 
czynników sprzyjających 
zdrowiu fizycznemu, 
społecznemu i mentalnemu 
umożliwiającemu ludziom 
starszym czynne uczestniczenie 
w życiu społecznym bez 
dyskryminacji oraz cieszenie 
się życiem niezależnym i 
odpowiedniej jakości

2006



Communication from the Commission 1999

Towards a Europe for All Ages - Promoting 
Prosperity and Intergenerational Solidarity

- Wspieranie uczenia się przez cale życie i tworzenie nowych szans

- Zniechęcanie do wczesnego wychodzenia z rynku pracy

- Wzrastające zapotrzebowanie na opiekę i świadczenia zdrowotne

- Zwiększające się zróżnicowanie wielkości posiadanych zasobów i 
potrzeb

- Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom jako jedna ze strategii 
zaspokajania potrzeb osób starszych



Contribution to 2nd UN World Assembly on Ageing 2002
Europe's response to World Ageing 

- Przystosowanie interwencji do potrzeb starzejącej się populacji 
– zadaniem wspólnym całego społeczeństwa

- Podejście poprzez cykl życia jako podstawa teoretyczna

- Wspieranie osób starszych w utrzymywaniu sprawności oraz 
fizycznego i mentalnego zdrowia

- Polityka zdrowotna i praktyczne interwencje powinny wspierać 
udział w życiu społecznym, opiekę, samorealizację, godność –
jako wymiary zdrowego starzenia się



Discussion paper 2007

Healthy ageing: keystone for a sustainable Europe

- Cel polityki UE– wydłużenie lat zdrowego życia (Healthy Life Years)

- Narzędzie – właściwie definiowana polityka senioralna obejmująca 
wszystkie sektory

- Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom jednym z priorytetów

- Uwaga skierowana na czynniki ryzyka chorób układu krążenia i 
cukrzycy: nadciśnienie, palenie, nadwaga, złę odżywianie, 
nadużywanie alkoholu

- Eliminowanie izolacji i zachęcanie osób starszych do społecznej 
aktywności



The European Innovation Partnership 
on Active and Healthy Ageing (2011)

- Jedna z flagowych inicjatyw związana z Europejską Strategią 
Wzrostu Europe 2020

- Aktywne i zdrowe starzenie się – ważne dla podniesienia jakości 
życia starszych obywateli, także by mogli służyć społeczeństwu

- Nadrzędny cel: wydłużenie o dwa lata wskaźnika Lat Zdrowego 
Życia (HLY) do 2020 roku

- Jedna z metod: trwały i efektywny system opieki socjalnej i 
zdrowotnej – w ramach dobrze działającej gospodarki



The Partnership's Strategic 
Implementation Plan (2011)

Problemy horyzontalne

Wizja / Fundamenty

Prewencja, 
screening & 

wczesna 
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Cele szczegółowe: Podniesienie 
stanu świadomości, Pobudzanie 
dyskusji, Tworzenie ram działania, 
Promowanie aktywności – zostały 
w zasadzie osiągnięte;

Cel ogólny: stworzenie w Europie 
„kultury aktywnego starzenia się” 
w zasadzie nie został osiągnięty 
i dużo pozostaje do zrobienia:

March 2015



Kontrowersja



„Healthy ageing”
koncepcja wewnętrznie sprzeczna?

Czy osoba starsza może być zdrowa?

- Proces starzenia się w biologicznej perspektywie jest związany z 
kumulowaniem się negatywnych zmian w organizmie

- Narastanie negatywnych zmian jest podobne/identyczne  z 
procesem chorobowym

- Odróżnienie WHO: the ageing process & the process of ageing

- Perspektywa biologiczna jest jednym z punktów widzenia i nie 
musi mieć wpływu na werbalizację w dokumentach polityki 
zdrowotnej



Wnioski 



Wnioski (i)

UE nie ma mandatu do wprowadzania obowiązującej 
regulacji w sprawie polityki senioralnej

Dokumenty unijne mają inspirować rządy krajowe do 
wdrażania własnych polityk

UE wskazuje kierunki działania, wskazuje wartości i 
niekiedy współfinansuje projekty



Wnioski (ii)

- Mimo braku instrumentów twardego prawa EU może przypisać 
sobie sprawstwo niektórych przedsięwzięć poprawiających 
sytuację osób starszych

- Największe zmiany zaszły prawdopodobnie w stanie 
świadomości niektórych polityków oraz profesjonalistów 
zaangażowanych bezpośrednio w pracę z seniorami

- Idee przedstawiane w dokumentach UE przyczyniały się do 
przezwyciężania negatywnych

- UE wspierała innowacje technologiczne służące seniorom



Wnioski (iii)

Niekiedy akcent położony na innowacje technologicznie 
był proporcjonalnie przytłaczający

Można było odnosić wrażenie, że EU zbyt dużo oczekuje 
od państw członkowskich, zwłaszcza w sprawie 
finansowania polityk  

Słabnięcie poczucia europejskiej solidarności –
ilustracja w kryzysie migracyjnym



This presentation arises from the project Pro-Health65+ which 
has received funding from the European Union, in the 

framework of the Health Programme (2008-2013).

The content of this presentation represents the views of the 
author and it is his sole responsibility; it can in no way be taken 

to reflect the views of the European Commission and/or the 
Executive Agency for Health and Consumers or any other body of 

the European Union. The European Commission and/or the 
Executive Agency do(es) not accept responsibility for any use 

that may be made of the information it contains.


