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Plan
• Co znaczy promocja zdrowia ?
• Czy osoby starsze stanowią właściwy podmiot aktywności
promocyjnych? Uzasadnienie podjęcia projektu
• Kiedy zaczyna się starość?
• Starzenie się w wymiarze demograficznym – proces uniwersalny?
• Zdrowie w starości
• Konsekwencje starzenia się populacji
• Wyzwania dla polityki społecznej i zdrowotnej
• Gdy zaczyna się niesamodzielność – opieka długoterminowa
• Starość a percepcja starości
• Wyzwania dla projektu „Pro health 65+”
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Opieka
długoterminowa

Podtrzymywanie
zdrowia i opieka

Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne obejmuje:
• Tradycyjne aktywności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych
i nadzorowaniem higienicznych warunków życia (pierwsza
rewolucja),
• Motywowanie ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia jako
głównego sposobu ograniczania niezakaźnych chorób przewlekłych
i przedwczesnej umieralności (druga rewolucja)
• Tworzenie kompleksowych (w wielu sektorach i przez wielu
aktorów) warunków do życia dobrej jakości (trzecia rewolucja).
Promocja zdrowia należy do aktywności z tzw. drugiej rewolucji, co nie znaczy, że
zarzuconej czy mniej ważnej. Przeciwnie, uważamy, że promocja zdrowia wymaga
trwałej i coraz bardziej efektywnej aktywności. A jako aktywność szczególna,
wymagająca indywidualnej internalizacji, wymaga bardziej odpowiedzialności
mieszanej: zbiorowej (publicznej) oraz indywidualnej.
Stanisława Golinowska

Promocja zdrowia
Aktywności

Podmiot określający

Podmiot realizujący

Adresaci

Strategie plany
promocji zdrowia

Rząd, samorząd

Narodowe instytuty
zdrowia

Cała populacja, grupy
wrażliwe

Informacje o zdrowym
stylu życia

Sektor zdrowotny,
Sektor edukacyjny

Media
Ośrodki badawcze

Cała populacja i grupy
specyficzne

Edukacja zdrowotna

Sektor zdrowotny,
Sektor edukacyjny
NGOs
Regulacje, finansowanie
Samorząd terytorialny
NGOs

Szkoły, uniwersytety,
NGOs

Młodzi i seniorzy

Samorządowcy,
działacze społeczni

Politycy, urzędnicy
samorządowcy,
działacze

Programy

Samorząd terytorialny
NGOs

Agencie samorządu
terytorialnego

Różne grupy ludności

Prewencja

Sektor zdrowotny

POZ, inspekcja sanitarna

Różne grupy ludności

Motywowanie do
zdrowego stylu życia
Advocacy

Promocja zdrowia

Sektor rządowy
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Cała populacja
Różne grupy

Granice starości
50+?, 60+?, 65+?, 70+?; pomyślna starość

W ONZ jeszcze niedawno stosowano granicę
60 lat, a obecnie stosuje się 65lat

Stanisława Golinowska

Starzenie się populacji
jako zmiana demograficzna
Wzrost udziału osób starszych 65+ w populacji; od
kilkunastu procent do 1/3
Wydłużenie przeciętnego trwania życia: w Polsce:
mężczyźni od 65 lat w 1950 r. do 73 lat obecnie (76
w UE), przyrost o 3 lata w latach 2000-2012; dla
kobiet odpowiednio od 70 lat do 81, przyrost o 3
lata; utrzymuje się tak zwany gender gap – 8 lat
Spadek dzietności; w Polsce TFR z 3, 7 w 1950 r.
do 1,3 w 2012
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Starzenie się populacji
obraz globalny
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Starzenie się populacji
kraje UE i Polska 65+
Kraje

1960

1990

2013/ 2020

2060

Europejskie
przeciętnie

9,6

12,6

18%

28%

Polska

5,8

10,0

14%

33%
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Mediana wieku
kraje UE i Polska
Mediana
wieku dla
przeciętnego

1960

1990

2020

2060

Europejczyka

31,5

34,5

42,2

47,2

Polaka

26,4

32,2

40,9

51,2
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Zdrowie w starości
Niezakaźne choroby przewlekłe
• Układu krążenia (niedokrwienna choroba serca, wysokie ciśnienie,
udar mózgu,…)
• Nowotwory
• Płuc i układu oddechowego
• Cukrzyca
• Kostno-stawowe
• Dementywne i choroba Alzheimera

Wielochorobowość, więcej niż 1 choroba – 75%,
więcej niż dwie – 20%
Ograniczona funkcjonalność – niepełnosprawność
Niesamodzielność
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Uniwersalny charakter zmiany
demograficznej
Początek procesu w krajach dobrobytu (o wysokich i
średnich dochodach) z pewnym opóźnieniem
występujący w krajach o niższych dochodach
Przyspieszany w krajach emigracji > w skali ponad
proporcjonalnej wyjeżdżają ludzie młodsi niż
przeciętnie w całej populacji
Spadek dzietności powstrzymywany w krajach o
przyjaznej polityce rodzinnej: Francja i Szwecja
W krajach rozwijających się starzenie występują wraz
z utrzymywaniem się niskiego poziomu rozwoju
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Skutki procesu starzenia się
Spadek liczebności populacji w krajach ze starzejącą
się ludnością; globalna dysproporcja wzrostu
populacji. Przyrost ludności tylko w krajach
biednych
Zmniejszanie się zasobów pracy
Wzrost wskaźnika obciążenia ludnością starszą
Spadek wydajności pracy
Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną i
długoterminową
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Dylematy związane z aktywnym
starzeniem się
1. Dłuższe uczestnictwo w rynku pracy >
podnoszenie wieku emerytalnego versus miejsca
pracy dla osób starszych
2. Aktywność kobiet; praca zarobkowa versus
nieformalna aktywność opiekuńcza i społeczna
3. Podnoszenie kompetencji > uczenie się (połowa
populacji 65+ w Polsce ma zaledwie
wykształcenie co najmniej podstawowe)
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Polityki związane z wyzwaniem
demograficznym
1. Zagospodarowanie starszej populacji >
aktywne starzenie się; wzrost społecznego
uczestnictwa (rynek pracy, edukacja, działalność
społeczna i kulturalna)
2. Poprawa kondycji starszej populacji > zdrowe
i pomyślne starzenie się
3. Zabezpieczenie materialne > solidarność
międzypokoleniowa i rozwój srebrnej
gospodarki
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Działania na rzecz zdrowego
starzenia się
1. Promocja zdrowia adresowana do osób starszych
(zdrowie publiczne, determinanty zdrowia)
2. Infrastruktura na rzecz mobilności i aktywności
fizycznej osób starszych > odpowiednie polityki
lokalne, partycypacja osób starszych w
samorządności lokalnej (rady seniorów)
3. Opieka zdrowotna dla osób starszych (choroby
przewlekłe i wielochorobowość) > rozwój
geriatrii i ośrodków
zdrowia
Stanisława
Golinowska dla seniorów

Determinanty zdrowia
tęcza zdrowia
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Determinanty zdrowia
wg Lalonde
Połowę (50%) przypisuje się stylowi życia,
czynnikom biologicznym nieco ponad 20%,
czynnikom środowiskowym, które są dane i
jednostka w ograniczony sposób może nań
wpływać – niespełna 20%, a opiece
zdrowotnej zaledwie około 10%.
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Zdrowe życie
1. Zdrowa dieta
2. Unikanie oczywistego ryzyka chorób: palenia,
nadużywania alkoholu i podejmowania innych
ryzykownych zdrowotnie zachowań
3. Aktywność fizyczna (lekarze rodzinni w kilku krajach
UE obok leków przepisują już odpowiednie ćwiczenia
fizyczne)
4. Aktywność intelektualna - edukacja przez całe życie
5. Kontakty i relacje z innymi; nie tylko najbliższa rodzina;
samotność i toksyczne relacje źródłem depresji
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Gdy dochodzi do niesamodzielności
Opieka zdrowotna

Opieka długoterminowa

Potrzeby zdrowotne traktowane są jako
powszechne w każdej fazie cyklu życia

Opieka długoterminowa potrzebna jest dla
około 1/3 populacji, aczkolwiek udział jest
rosnący

Odpowiedzialność publiczna za
świadczenia zdrowotne nie podlega
dyskusji, mimo różnych systemów
organizacyjnych i finansowych

Opieka długoterminowa, mimo że jest
rezultatem choroby czy inwalidztwa nie jest
powszechnie traktowana jako zadanie
publiczne

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez
wysokokwalifikowanych specjalistów

Świadczenia LTC mogą być udzielane przez
osoby mniej wykwalifikowane lub tylko
dokształconych opiekunów
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Opieka długoterminowa tendencje

• Systematyczny wzrost formalnej opieki stacjonarnej
• Systematyczne zmniejszanie nieformalnej opieki domowej,
mimo jej dominacji we wszystkich krajach, z najwyższym
udziałem w nowych krajach członkowskich UE
• Rozwijanie wsparcia dla formalnej opieki domowej
• Rozwijanie wsparcia dla opiekunów w opiece domowej
• Rozwijanie form półstacjonarnych w środowisku lokalnym
• Dominacja finasowania indywidualnego ze zróżnicowanymi
źródłami wsparcia publicznego:
 Składka ubezpieczeniowa ramach ubezpieczenia społecznego na dodatki
do świadczeń emerytalnych i rentowych
 Składka ubezpieczeniowa na nowe ubezpieczenie; pielęgnacyjne:
Niemcy
 Z podatków ogólnych: na świadczenia dla opiekunów, na wyposażenie
mieszkania w opiece domowej, na współfinansowanie opieki stacjonarnej
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Świadomość społeczna
Zjawisko starzenia się wymaga także działań na rzecz
wzrostu świadomości przebiegu tego naturalnego
procesu biologicznego w celu doprowadzenia do:
• zmiany niechętnego ( nie zawsze wyrażanego
explicite) stosunku do osób starszych (agizmu)
• powszechnego akceptowania i wspierania
aktywności osób starszych w wymiarze społecznym
i politycznym: uczestnictwa nie tylko w życiu
swych lokalnych i zawodowych społeczności, ale
także szerzej - w sferze publicznej.
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Wyzwania dla projektu „Pro health
65+”
Dowody, że na zmianę stylu życia dla zdrowia w wieku 65+
nie jest za późno
Potwierdzenie skuteczności klinicznej programów promocji
zdrowia i prewencji typowych chorób w okresie starości
Identyfikacja efektywnych instytucji realizujących programy
promocji zdrowia adresowane do seniorów
Ocena skali środków przeznaczanych i potrzebnych na
promocję zdrowia dla seniorów
Efektywność wydatków na promocję zdrowia dla seniorów
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