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Regulacje w obszarze promocji 
zdrowia 

• Sfera regulacyjna (strategie, programy narodowe, 
ustawy) jest bardzo zróżnicowana

• nie zawsze  dotyczy  wprost promocji zdrowia 
adresowanej do osób starszych

• Ustawy: o zdrowiu publicznym (np. Polska, Holandia, 
Szwecja, Czechy), o prewencji chorób (np. Holandia, 
Niemcy), socjalne (np. Holandia, Niemcy, Polska), 
zdrowotne (głównie ubezpieczeniowe) (Holandia, 
Niemcy, Polska) oraz dotyczące bezpieczeństwa pracy 
(większość krajów UE), 
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Instytuty badawcze i centra 
akademickie 

• Wsparcie procesu decyzyjnego, 

• Prowadzenie badań

• Definiowanie narodowych celów zdrowotnych

• Wzmacnianie działań promujących zdrowie i 
prewencyjnych nakierowanych na różne grupy 
wiekowe, w tym również na osoby starsze. 



Metodologia 
• Przegląd regulacji (aktów prawnych, dokumentów 

rządowych, samorządowych, strategii, programów, 
planów) 

• Systematyczny przegląd literatury w oparciu o kluczowe 
kategorie - SPOHER (S) Setting; (P) Promoting; (O) 
Organizing; (F) Financing; (E) Expertise & evaluation; (R) 
Regulation, monitoring & control

• Opracowanie Kwestionariusza skierowanego do 
ekspertów w analizowanych krajach w celu wskazania 
najbardziej zaangażowanych w HP4OP sektorów

• Opracowanie kwestionariusza (Template) do 
pogłębionej analizy rozwiązań instytucjonalnych oraz 
dobrych praktyk w analizowanych krajach i sektorach 
skierowanego do ekspertów identyfikowanych na III 
poziomach: I- ekspert z zakresu promocji zdrowia, II-
ekspert z zakresu HP4OP, III- pracownik instytucji 
podejmującej działania na rzecz HP4OP) 



Figure 1. Map of the most important Sectors for the health promotion for the elderly in EU countries of Project interest

Map prepared according to Experts’ preferences (as indicated by them with the use of the Questionnaire and subsequent 2nd inquiry)  

Meaning of the boxes’ shadowing and colours : 

 

 

2(3)  Most important Sectors indicated 
*) – Specific organizations in a Sector (if indicated) 

Other important Sectors indicated Project Partners Cooperating Partners Sectors/Countries  finally chosen for analysis 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.   

 SECTOR Health Edu. &  Sport 
Social 

Assistance 
Government 

Region. / 

Local 
Enterprise 

Volunt. / 

NGO 
Media 

Nr of analysed 

Sectors per 

Country 

 ↓ Country          ↓ 

I  D         4 

II  I         3 

III  NL GPs*)   
Ministries & 

Agencies*) 
Municipalities*)    2 

IV  PL         4 

V  BG MoH*)        3 

VI  CZ         3 

VII  GR         (1) 

VIII  H         4 

IX  LT         2 

X  P         (1) 

 

Nr of Counties 

where a given 

Sector is cosen 

for analysis 
5 2 1 10 5  4 ? 
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Sektor Główne instytucje 

sektorowe 

Przykładowe funkcje Promotorzy zdrowia 

Zdrowie Ministerstwo Zdrowia, 

POZ, AOS, 

ubezpieczyciele 

Programy prewencyjne i 

promocji zdrowia, informacja i 

edukacja

Lekarz rodzinny, inni specjaliści (np. 

medycyny pracy), pielęgniarka, 

profesjonaliści zdrowia publicznego, 

fizjoterapeuci, dietetycy, konsultanci 

ruchowi, farmaceuci 

Władza 

publiczna 

Ministerstwa Zdrowia, 

Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej i 

in., Agendy rządowe, 

Samorząd terytorialny 

Przygotowywanie 

strategicznych dokumentów, 

Organizacja działań 

prewencyjnych i promocji 

zdrowia

Profesjonaliści zdrowia publicznego, 

epidemiolodzy, nauczyciele, 

pracownicy samorządowi, pracownicy 

socjalni, oficerowie środowiskowi

Medycyna 

pracy 

Inspekcje Pracy, 

związki zawodowe i 

inne stowarzyszenia 

pracowników i 

pracodawców 

Prewencja ryzyka 

zawodowego, Promocja 

zdrowia, Informacja

Specjaliści medycyny pracy, 

inspektorzy pracy, edukatorzy, 

aktywiści 

Sport Sportowe 

stowarzyszenia, 

organizacje, kluby 

Motywowanie, Mobilizowanie, 

Advocacy, Edukowanie

Trenerzy, specjaliści z zakresu sportu i 

aktywności fizycznej (fizjoterapeuci) 

Socjalny Usługi socjalne Motywowanie, Mobilizowanie,

Informacja, Edukacja 

Pracownik socjalny, terapeuta

NGO’s Organizacje 

pozarządowe –

fundacje, 

stowarzyszenia

Informacja, Advocacy,

Edukowanie
Profesjonaliści zdrowia publicznego, 

wolontariusze, edukatorzy, 

Media TV, radio, prasa, 

Internet 

Informacja, Motywowanie, 

Mobilizowanie, Edukowanie

Dziennikarze zajmujący się zdrowiem 



Sektor Aktywności Grupa docelowa 
Sektor centralny 
Narodowe 
Instytuty 
Zdrowia 

Prowadzenie polityki, tworzenie strategii i programów, prowadzenie 
badań, aktywności podejmowane przez konkretnych profesjonalistów.

Cala populacji, 
grupy wiekowe  

Samorząd 
terytorialny 
(regionalny i 
lokalny) 

Planowanie i wdrażanie strategii, polityki i programów, inicjatyw (we 
współpracy z profesjonalistami, promotorami zdrowia) 

Populacja 
lokalna, grupy 
wiekowe 

Sektor Zdrowia 
(Ministerstwo 
Zdrowia,  
Płatnik/ 
Ubezpieczyciel, 
Podstawowa 
Opieka 
Zdrowotna) 

Wszystkie związane z procesem dostarczania lub finansowania świadczeń 
zdrowotnych, prewencyjnych w kierunku  prawidłowego zwiększenia 
aktywności fizycznej czy właściwej diety, postawy, przeciwdziałania 
chorobom cywilizacyjnym np. układu krążenia także szczepienia np. 
przeciwko grypie dla osób 65 plus.

Starsi pacjenci 

Medycyna pracy Prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie regularnych badań z 
zakresu medycyny pracy, prowadzenie aktywności prewencyjnej 
nakierowanej na ryzyka zachorowania w związku z wykonywana pracą, 
organizacja i prowadzenie programów i edukacji w miejscu pracy.

Starsi 
pracownicy 

Organizacje 
pozarządowe 
(NGO’s) 

Różne aktywności adresowane do osób starszych, uzależnione od rodzaju 
oraz misji organizacji pozarządowej.

Różne grupy 
osób starszych 

Sektor socjalny Dostarczanie usług socjalnych,  zdrowotnych, kontakt z profesjonalistami 
różnych dziedzin

Osoby starsze 

Sport i 
wypoczynek 

Propagowanie aktywności fizycznej i sportowej (np. aerobik, nordic
walking, piłka nożna, pływanie, siatkówka, taniec)  

Cała populacja z 
uwzględnieniem 



Wnioski 
• Zakres i intensywność działań promocji zdrowia ogólnie i na rzecz osób 

starszych jest zróżnicowana – decyduje o tym model decentralizacji, model 
systemu zdrowotnego, poziom partycypacji społecznej. 

SEKTORY MAJĄ SWOJĄ KRAJOWĄ, ORGANIZACYJNO- INSTYTUCJONALNĄ I 
PROFESJONALNĄ SPECYFIKĘ.

• Programy (projekty) promocji zdrowia są prowadzone w wielu sektorach i 
przez zróżnicowane instytucje,  występujące w roli zarówno podmiotów 
tworzących/ finansujących ale też realizujących. 

• Najaktywniejszym i najważniejszym  sektorem w obszarze promocji 
zdrowia dla osób starszych jest sektor zdrowia (POZ, AOS, 
ubezpieczyciele) 

• Kolejne to sektory organizacji pozarządowych i samorządowy i ich 
specyfika (oddolne inicjatywy) 

• Działania adresowane są do różnych grup starszych odbiorców: od jeszcze 
pracujących seniorów (sektor medycyny pracy) poprzez grupę seniorów 65 
plus po osoby 80 plus (głównie sektor socjalny). 

• Rozpoznawanie różnorodności instytucjonalnej promocji zdrowia 
umożliwia organizowanie działań międzysektorowych w  sieciach, 
partnerstwach, czy konsorcjach. 
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