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Ośrodek Promocji Zdrowia 



Przesłanki 

Wzrost w gdańskiej populacji odsetek osób w wieku 

emerytalnym 

 (rewolucja demograficzna) 

[wysoka jakość życia] 

 

Wzrost liczby osób cierpiących na przewlekłe choroby 

cywilizacyjne 

[III rewolucja zdrowotna = zdrowy styl życia] 

 

Niewydolność systemu opieki zdrowotnej 

[reorientacja w zdrowiu = działania międzysektorowe]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane pochodzą z publikacji pt. Kontrola Państwowa. Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u 

progu rewolucji demograficznej. 

 

 



Grupa docelowa 
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Wczesny okres starzenia 
się organizmu 

Późny okres starzenia 
się organizmu  

(niesprawność, 
wielochorobowość, zaburzenia 

wielonarządowe) 

• [COG] – Całościowa Ocena Geriatryczna = segmentacja 
grup seniorów o określonych potrzebach 

• Integracja usług zdrowotnych i opieki społecznej 
• Teleopieka (w tym: telemedycyna) 



Cele 

Zmiana behawioralnego profilu zdrowotnego 

[zdrowy styl życia] 

Zwiększenie wiedzy dotyczącej procesu starzenia się organizmu 

[Metody utrzymywania sprawności psychofizycznej] 

Zwiększenie efektywności działań profilaktycznych i leczniczych 

[relacje pacjent – lekarz, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych,            

stosowanie metod leczenia o udowodnionej skuteczności] 

 

 

 

 

 



Cele 
 



Filary projektu 



Partnerzy 



Komplementarność programu - WYZWANIE 

• Uzupełnienie podstawowej opieki zdrowotnej nad osobami 

powyżej 65 roku życia o komponent medycyny behawioralnej 

(w tym: promocja zdrowego stylu życia oraz kształtowanie 

współodpowiedzialności pacjenta za proces leczenia). Elementy 

tego typu działań są bardzo rzadko realizowane przez lekarzy 

POZ (ze względu na ograniczenia czasowe i brak narzędzi).  

 

• Odciążenia pracy lekarz w zakresie szerokorozumianej 

alfabetyzacja zdrowotnej, która jest elementem nie tylko 

zapobiegania chorobom, ale także istotną metodą wsparcia 

leczenia szeregu chorób przewlekłych.  

Trzeci 
Wiek         

w Zdrowiu 

Lekarz 
POZ 



Styl życia  

na receptę  
 

Współpraca z lekarzami –  

4 przychodnie POZ   

z terenu Gdańska - 

Nadmorskie Centra Medyczne  

 

 

 



Etapy udziału w programie 

1. Wyjściowa ocena profilu zdrowotnego uczestnika (weryfikacja 

kryteriów włączenia do programu) 

2. 8 tygodniowy trening zdrowotny 

3. Końcowa ocena profilu zdrowotnego uczestnika (informacja 

przekazywana lekarzowi rodzinnemu) 

4. Ocena efektów programu po 3 miesiącach 

5. Ocena efektów programu po 9 miesiącach  



Wyjściowa ocena profilu zdrowotnego uczestnika (weryfikacja 
kryteriów włączenia do programu) 
 



8 tygodniowy trening zdrowotny 
 

• 8h edukacyjnych 

 



8 tygodniowy trening zdrowotny 
 

• 16h treningu 

 



Wyjściowa ocena profilu zdrowotnego uczestnika (weryfikacja 
kryteriów włączenia do programu) 
 

Lokalna oferta 
pomocy 

Lokalna oferta 
partycypacji 

Lekarze POZ 
Podmioty 
lecznicze 



Pilotaż  

2 grupy, każda po 25 osób 

- Spotkania - poniedziałki (edukacja i trening zdrowotny),                 

środy (trening zdrowotny) 

- Lokalizacja – MOSiR, ul. Traugutta 29, Gdańsk 

- Okres realizacji programu – 3 października–16 grudnia br.  



Efekty udziału w programie  

• Poprawa sprawności 
fizycznej o średnio o 23% 
(84 % uczestników 
programu) 

• Spadek obwodu w talii 
(77% uczestników 
programu) 

• Spadek masy ciała i 
poprawa składu ciała (70% 
uczestników programu) 

 

 



Efekty udziału w programie  

 

14% 
35% 

86% 

67% 

20% 

41% 

23% 

wstań i 
chodź (30s) 

podnoś 
ciężarek 

(30s) 

sięgnij ręką 
stopy 

złącz dłonie wstań i idź 
(s) 

2 min. marsz 
w miejscu 

The Senior 
Fitness Test 

zmiana % 



Plany 

•2017 rok - 250 uczestników 

•2017 rok - Raport z wdrożenie 
programu pilotażowego (roczna 
obserwacja) 

•2018 - … Zwiększanie skali programu 
(działania populacyjne) 



Jak uciec przed chorobami? 

Jak zwiększyć swoje szanse na dłuższe            
i zdrowsze życie? 

 

Jak dodać lat do życia?  
Jak dodać życia do lat?  



gdansk.pl 

Dziękujemy 
za uwagę. 

Gdańsk, 30.09.2016 r. 


