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Promocja zdrowia adresowana do 

osób na każdym etapie cyklu życia, 

także do osób starszych

Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Pro-Health 65+, który otrzymał

finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013.

Publikacja współfinansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2015-2017 

przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego



Promocja zdrowia i prewencja 

pierwotna; cechy podejścia
• Inwestowanie w zdrowie (nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne)

• Dokonuje się we wszystkich politykach (sektorach)

• Wymaga profesjonalizacji w ramach podejścia interdyscyplinarnego

• Wymaga działań opartych na dowodach naukowych; odpowiednich 

badań i korzystania z dobrych praktyk   

• Wymaga regulacji oraz instytucjonalizacji

• Wymaga miejsc pracy dla specjalistów promocji zdrowia 

• Wymaga funduszy  
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Promocja zdrowia i prewencja 
pierwotna w cyklu życia 

• Badania naukowe w cyklu życia; wzdłużne (longitudinal) i 

przekrojowe wg wieku

• Polityki społeczne dla różnych grup wiekowych i generacyjnych 

(solidarność międzypokoleniowa)  

• Polityki zdrowotne dla różnych grup wiekowych i generacyjnych   

• Promocja zdrowia dla różnych grup wiekowych

Stanisława Golinowska 



Dlaczego promocja zdrowia 

dla osób starszych (HP4OP)
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• Wydłuża się okres „starości” na skutek dłuższego przeciętnego 

trwania życia.    

• Osoby starsze mają prawo do poprawy/utrzymania dobrej jakości 

życia pod względem zdrowotnym (HRQoL)

• Choroby przewlekłe – typowe dla okresu „starości” stanowią 

wysokie obciążenie i wzrasta udział tego obciążenia w GBD (Global 

Burden of Disease)

• Promocja zdrowia i prewencja pierwotna chorób przewlekłych mogą 

być i stają się działaniem alternatywnym w wydatkach sektora 

zdrowotnego, ograniczając koszty leczenia i opieki długoterminowej 

dla osób starszych; następuje kompresja chorób dopiero w ostatnim 

roku/miesiącach życia)  



Life expectancy at 65 1970-2010 (HMD 2015)
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Life expectancy at 65 in the EU countries
OECD 2017
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Zdrowie i promocja zdrowia w cyklu życia  
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Okres starości ma także swój cykl życia
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55-67 starsi pracownicy, aktywni w sferze zawodowej –

aktywne starzenie się

67-80/85 – „trzeci wiek”, w przeważającym stopniu już 

na emeryturze, osoby aktywne społecznie i rodzinnie

80/85+ „czwarty wiek”,  stopniowo coraz bardziej 

zależni, wymagający opieki 



Przezwyciężanie sceptycyzmu wobec 

efektywności HP4OP
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Europejski projekt „Pro-Health 65 +”

✓ Uwzględnianie specyfiki statusu zdrowotnego osób starszych; 

dominacja chorób przewlekłych, wielochorobowość, zaburzenia 

kognitywne i psychiczne, niepełnosprawność, zróżnicowania w LE 

są zdominowane tym, co dzieje się ze zdrowiem po pięćdziesiątce 

(human mortality database)

✓ Dowody naukowe – systematyczne przeglądy i meta analizy  

✓ Dobre praktyki – zbieranie dobrych praktyk w oparciu o precyzyjnie 

zdefiniowane kryteria

✓ Kwalifikacje i umiejętności promotorów zdrowia HP4OP     



Produkty projektu „Pro-Health 65 +”  
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Ponad 30 artykułów w tematycznych numerach europejskich 

czasopism naukowych z open access:  
• Wyniki analiz efektywności HP4OP, źródeł i metod finansowania - BMC Health 

Service Research 2016 

• Rozwiązania instytucjonalne w zakresie promocji zdrowia w krajach 

europejskich– Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i 

Zarządzanie 2017

• Programy i interwencje HP4OP w różnych sektorach Epidemiology Biostatistics

and Public Health 2017

• Polityki starzenia się w zdrowiu; strategia europejska i strategie krajowe –

Health Policy Journal 2018

2 podręczniki dla promotorów zdrowia w j. polskim (dla polskich 

odbiorców) oraz w j. angielskim (dla odbiorców w innych krajach)

18 Policy Briefs publikowanych na stronie Komisji Europejskiej     



Produkty projektu „Pro-Health 65 +”  
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BMC Health Services Research, Volume 16 Supplement 5 
Economic and institutional perspectives on health 
promotion activities for older persons

https://www.biomedcentral.com/


Produkty projektu „Pro-Health 65 +”  
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Wnioski – czego potrzebujemy?
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✓ Dobre regulacje – ustawy i przepisy wykonawcze; strategie i plany 

wdrożeniowe    

✓ Instytucje – narodowe instytuty zdrowia (szczebel centralny) i 

regionalne placówki zdrowia publicznego  

✓ Badania naukowe: demograficzne, epidemiologiczne. w dziedzinie 

socjologii oraz ekonomiki zdrowia 

✓ Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego i promocji zdrowia; na 

poziomie akademickim (podstawowe/podyplomowe) oraz kształcenie 

ustawiczne (LLL) 

✓ Miejsca pracy dla absolwentów 

✓ Fundusze dla zdrowia publicznego i promocji zdrowia 

✓ Wspieranie aktywności promocji zdrowia na poziomie wykonawczym 

(street level health promotion) i wymaganie profesjonalizmu 

Odpowiedzialność mediów publicznych      



Warunki postępu w HP4OP: wiedza, 
informacja, komunikacja i implementacja
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Glosariusze

Dialog między środowiskiem medycznym, 

okołomedycznym, społecznym, ekonomicznym i 

politycznym – bez tego nie jest możliwa realizacja postulatu 

– zdrowie we wszystkich politykach

Brokering informacyjny – używanie zrozumiałego języka  

Zmniejszanie deficytu wiedzy i informacji zdrowotnej w 

społeczeństwie – health literacy

Przezwyciężanie słabości wdrożeniowych zdefiniowanych 

strategii i polityk HP4OP  
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http://pro-health65plus.eu/


