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 Rozpoznawanie statusu zdrowotnego osób starszych i głównych 
 czynników wpływających na ten status - w krajach Europejskich 

 Identyfikacja potwierdzonych metod promocji zdrowia  
 dla osób starszych  

 Identyfikacja organizacji promujących zdrowie wśród tych osób 

 Analiza finansowania programów promocji zdrowia 
 skierowanych do osób starszych 

 Wykorzystanie wyników tych badań 



 Wykorzystanie wyników badań  

• Zebranie i analiza przykładów Dobrych Praktyk  
 implementacji metod HP4OP w wybranych   
 krajach europejskich 
 

• Diagnoza + raport dotyczący    
 deficytów informacji i wiedzy    
 różnych grup osób zajmujących się   
 bezpośrednio HP4OP w tych krajach 

 

• Podręcznik zawierający m.in. opisy tych praktyk  
   dostępny on-line (www)   
  

• Pilotażowe szkolenia dla osób     
  zajmujących się HP4OP 



Kryteria oceny DP praktyk  

 Skierowane do grupy odbiorców projektu Pro-Health 65+, 

 Realizują aktywności PZ  sprzyjające zdrowemu starzeniu się,  

 Obejmują działania możliwe do praktycznej realizacji, 

 Realizowane są z udziałem i zaangażowaniem wielu interesariuszy,  

 Działania o skuteczności potwierdzona dowodami naukowymi,   

 Zostały poddane ewaluacji,  

 Pozwalają na utrzymanie rezultatów w perspektywie długoterminowej,  

 Mogą być zastosowane/zaadoptowane w różnorodnych warunkach, 

 Mają innowacyjny charakter 

 



Różne sposoby klasyfikacji DP 

Według funkcji realizowanych działań 
• Informacja zdrowotna,  
• Edukacja zdrowotna,  
• Badania przesiewowe, 
• Prewencja pierwotna,  
• Health advocacy (wspieranie, rzecznictwo) 

 

Według instytucji/podmiotów wdrażających działania  
• Sektor rządowy i samorządowy 
• Sektor opieki zdrowotnej 
• Sektor sportu  
• NGOs 
• Sektor społeczny 
• Sieci współpracy 

 

W różnych grupach osób starszych 
• I - wiek przedemerytalny: 55 (60)-65 (67) lat,  
• II - wiek emerytalny: 65 (67) - 80/85 lat 
• III - wiek 80/85 + lat. 

 
 



Zastosowana  klasyfikacji DP 
 wg aktywności sprzyjających zdrowemu starzeniu  

na podstawie Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986). 

  
• Aktywność fizyczna 

• Zdrowa dieta i odżywianie się 

• Unikanie ryzyka zdrowotnego     
 (szczególnie palenia, nadmiernego picia, nadwagi, upadków oraz samotności), 

• Ochrona zdrowia psychicznego przez unikanie stresu, promocję inteligencji 

 emocjonalnej i rozwój oraz podtrzymywanie aktywności intelektualnej, 

• Uczestnictwo w życiu społecznym - zapobieganie samotności   
 i wykluczeniu (podtrzymywanie oraz rozwój więzi społecznych i integracji społecznej)  

• Interwencje medyczne w ramach prewencji pierwotnej   
 (konsultacje medyczne  (np. wizyty domowe), szczepienia, rehabilitacja) 

• Zdrowy i bezpieczny dom  

• Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy  

• Dalsze kształcenie        

 



ProHealth65+   Szkolenia  
 

 

 

• Formuła: Warsztaty, Training for trainers 

• Czas: 6 godz.2 grupy,  

• Proponowany termin:  między 20-24.03.2017 

•  Projekt: Wykładowcy, materiały szkoleniowe 

•  Partner: Rekrutacja 40-50 uczestników 

•  i pomoc w analizie i ocenie szkolenia 

•  Koordynator: p. Andrzej KROPIWNICKI ,    
  andrzej.kropiwnicki@uj.edu.pl  

• Materiały szkoleniowe – udostępnione w internecie 
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p. Andrzej KROPIWNICKI 

andrzej.kropiwnicki@uj.edu.pl  


