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Dlaczego to jest ważne?
W lipcu 2019 roku senacka Komisja Zdrowia przyjęła Założenia Ramowe Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej. Przedstawiony tutaj materiał nakreśla drogę
wdrożenia Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, którego realizacja ma dokonać istotnych
zmian w stylu życia społeczeństwa polskiego. Powstał on w wyniku wymiany wiedzy
i doświadczeń ekspertów, w tym praktyków i przedstawicieli nauk z obszaru medycyny, zdrowia publicznego, a przede wszystkim profilaktyki zdrowotnej.
Podstawowym celem Projektu jest zbudowanie usługi, dostępnej w ramach jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej. Wyzwaniem stało się wypracowanie skutecznych mechanizmów, dzięki którym Polacy zmienią podejście do własnego zdrowia i zaczną o nie dbać już od najmłodszych lat, a nie wtedy gdy wymusi
to choroba.
Kluczowym dla Projektu stało się wyzwanie, jak zmobilizować każdego z nas do zadbania o własne zdrowie, czyniąc z tego element stylu życia. Wieloletnie badania
dowodzą, że najbardziej skutecznym motywatorem w procesie dbałości o zdrowie,
obok pozytywnych efektów zdrowotnych, może być system nagród rzeczowych i finansowych. Ich zdobywanie może zdecydować o trwałym kształtowaniu prawidłowych nawyków, dotyczących najbardziej istotnych elementów stylu życia.
Realizatorem Projektu będzie Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A.
(NCPZ), założone przez instytuty badawczo-naukowe oraz samorządowe parki naukowo-technologiczne, które zapewnią kontrolę merytoryczną nad realizowanymi
pracami. Docelowo wiodącymi akcjonariuszami w zawiązanej Spółce będą poszczególne samorządy wojewódzkie, obejmujące akcje dające łącznie 99,9 proc. udział
w kapitale zakładowym NCPZ. Samorządy wojewódzkie realizują cały katalog działań z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia, a poprzez swój wkład merytoryczno
-organizacyjny, zapewnią m.in. pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury zdrowotnej. Ponadto, mając możliwość dotarcia do każdego mieszkańca, upowszechnią
i spopularyzują w swoim regionie programy profilaktyki zdrowotnej.
NCPZ stanie się też platformą dla pozyskania środków finansowych na realizację
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, w tym m.in. bezpośrednio z Komisji Europejskiej.
Wyznacznikiem sukcesu dla Projektu będzie objęcie programem do 2025 roku co
najmniej 25 proc. polskiego społeczeństwa, docierając do dzieci i młodzieży, osób
aktywnych zawodowo i seniorów.

Waldemar Kraska
SENATOR RP
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ZDROWIA

Wyzwaniem stało
się wypracowanie
skutecznych
mechanizmów, dzięki
którym Polacy zmienią
podejście do własnego
zdrowia i zaczną o nie
dbać już od najmłodszych
lat, a nie wtedy gdy
wymusi to choroba.

Warszawa, dnia 9 lipca 2019 r.

1.

Z inicjatywy senackiej Komisji Zdrowia opracowywany jest Narodowy Program
Profilaktyki Zdrowotnej, którego celem ma być wypracowanie i przyjęcie
najefektywniejszych rozwiązań służących zbudowaniu w Polsce, przy zaangażowaniu
jednostek samorządu terytorialnego, jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki
zdrowotnej

2.

Program ten stworzy szansę nowego modelu zarządzania zdrowiem i rozwoju
spersonalizowanych usług prozdrowotnych. Wykorzystanie inteligentnych urządzeń
monitorujących i sztucznej inteligencji na potrzeby profilaktyki zdrowotnej
z elementami grywalizacji motywującej do zmiany stylu życia ułatwi prowadzenie
skutecznej strategii w walce o zdrowie społeczeństwa.

3.

Program swoim zasięgiem ma objąć całą populację Polski, profilując działania na dzieci
i młodzież, osoby aktywne zawodowo, a także seniorów oddziaływując na zmianę trybu
życia i wypracowując przez to nowe mechanizmy dbałości każdego o swoje zdrowie.

4.

Fundamentalną rolę w Narodowym Programie odgrywać mają jednostki samorządu
terytorialnego, które poprzez swój wkład merytoryczno-organizacyjny zapewnią m.in.
pełniejsze wykorzystanie infrastruktury oraz upowszechnią programy zdrowotne na
rzecz podniesienia poziomu aktywności prozdrowotnej mieszkańców.

5.

Zbudowanie modelu finansowego realizacji jednolitego i powszechnego systemu
profilaktyki zdrowotnej ma być oparte na mechanizmie absorpcji funduszy unijnych
bezpośrednio z Komisji Europejskiej, tworząc dla takiego rozwiązania odpowiednie
zaplecze instytucjonalne.

6.

Przyjęte w Polsce rozwiązania mogą być wykorzystane i wdrożone w innych państwach
Unii Europejskiej, angażując w to również międzynarodowe instytucje finansowe,
w tym głównie ubezpieczeniowe, a także organizacje pracodawców i szeroko
rozumiany wolontariat.

7.

Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej ma w swoim założeniu doprowadzić do
poprawy jakości, wydłużenia życia i aktywizacji społecznej oraz skutecznej walki
z zagrożeniami chorób cywilizacyjnych. W konsekwencji doprowadzi to do obniżenia
kosztów leczenia i poprawy zdrowia całego społeczeństwa.

W Senacie RP opracowano i przyjęto Założenia Ramowe Narodowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej.
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Narodowe Centrum Profilaktyki
Zdrowotnej

WSPÓLNIE DLA ZDROWIA
Celem naszej
organizacji jest
zbudowanie
jednolitego
i powszechnego
systemu profilaktyki
zdrowotnej w Polsce.
Założycielami
NCPZ są instytuty
badawczo-naukowe
i parki naukowotechnologiczne,
a docelowo zakłada
się, że głównymi
akcjonariuszami
będzie szesnaście
samorządów
województw.
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Poprzez spójny i długofalowy charakter działań NCPZ zapewni nową jakość
w realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w skali całego kraju.
Silne zaplecze badawczo-naukowe i instytucjonalne stworzy możliwość prowadzenia efektywnego monitoringu działań
podejmowanych na rzecz poprawy zdrowia Polaków.
Samorządy wojewódzkie – jako podmioty zobligowane ustawowo do realizacji zadań z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia – staną się wiodącymi
właścicielami, obejmując docelowo
akcje dające 99,9 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.
Projekt Profilaktyki Zdrowotnej, koresponduje z priorytetami regionalnej
polityki zdrowotnej poszczególnych
samorządów terytorialnych.

Głównym celem Projektu jest zmiana
stylu życia Polaków poprzez motywację do wprowadzania i utrwalania nawyków prozdrowotnych.
Samorząd wraz z NCPZ będzie pozyskiwać środki unijne na rozwój technologii
oraz programów profilaktycznych.

Zaangażowanie
kapitałowe województw
w NCPZ to inwestycja
na poziomie około

150

MLN ZŁ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NARODOWEGO CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ S.A.

UNIA
EUROPEJSKA

99,9%
WOJEWÓDZTWA

PAŃSTWOWE
FUNDUSZE
KAPITAŁOWO-ROZWOJOWE

PRYWATNE
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE

PAŃSTWOWE INSTYTUTY BADAWCZO-NAUKOWE

finansowanie własne

PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE

finansowanie zewnętrzne
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DOCELOWE ZAPLECZE INSTYTUCJONALNE PROJEKTU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWE INSTYTUTY
BADAWCZO-NAUKOWE

SAMORZĄDOWE
PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE

WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO
-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

NARODOWE
CENTRUM
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ
S.A.

WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO
-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE

151 mln zł
100 %

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE

WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE
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WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO
PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE

WOJEWÓDZTWA FUNDAMENTEM PROJEKTU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Gustaw Brzezin
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
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Artur Kosicki
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PODLASKIEGO
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Marek Woźniak
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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Piotr Całbecki
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Olgierd Geblewicz
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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Mieczysław Struk
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Adam Struzik diam
no
nu
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
m
m
y
MAZOWIECKIEGO

Elżbieta Polak
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO

Grzegorz Schreiber
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO
Jarosław Stawiarski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

Andrzej Buła
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO
Cezary Przybylski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Andrzej Bętkowski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jakub Chełstowski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Witold Kozłowski
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Władysław Ortyl
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
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PRACODAWCY RP

•

„Zdrowie i rozwój są ściśle
powiązane, to dwie strony
medalu.”
Andrzej Malinowski
Prezydent

KONFEDERACJA LEWIATAN
„Zmiana postaw dzięki
działaniom edukacyjnozdrowotnym wydłuży
aktywność zawodową
pracowników”
Maciej Witucki
Prezydent

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
„Zatrudnienie
pracowników wiąże się
z odpowiedzialnością
za ich bezpieczeństwo
i zdrowie.”
Jan Gogolewski
Prezes
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Szacuje się,
pracodawców
rozbudowanie
motywacyjnych
działania
Zarządzanie
staje się coraz
znaczące
pracodawców, jak

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB
„Ochrona zdrowia
wymaga nadania
najwyższego
priorytetu
w państwie.”

•.

Marek Goliszewski
Prezes

że 80 proc.
deklaruje
programów
wspierających
prozdrowotne.
zdrowiem
bardziej
zarówno dla
i pracowników.

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
„Budowa sprawnego
systemu profilaktyki
zdrowotnej jednym
z kluczowych elementów
polityki zdrowotnej.”
Cezary Kaźmierczak
Prezes

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

„Najważniejszy
w miejscu pracy
jest kapitał ludzki
i jego zdrowie.”
Andrzej Arendarski
Prezes
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Zapra
100 największych
dbałości o zdrow
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* Wg rankingu Wprost – kryterium rankingu – firmy o najwyższych przychodach (https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm).

szamy
firm do wspólnej
ie pracowników
Gk
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Koalicja na rzecz
zdrowia
Człowiek potrzebuje mądrego wsparcia
w procesie dbałości o zdrowie. Poza nim
samym, największymi beneficjentami jego
dobrego stanu zdrowia są pracodawcy
i struktury państwa. To rodzi konieczność
zawiązania koalicji na rzecz zdrowia,
która zbuduje nowy mechanizm zachęcający
Polaków do dbania o zdrowie przez całe życie.

RZĄD

OBYWATEL
SAMORZĄD

PRACODAWCA

OBYWATEL

SAMORZĄD

PRACODAWCA

RZĄD

Nikt nie zadba o nasze zdrowie
lepiej niż my sami, a utrwalanie
dobrych nawyków trzeba zacząć jak najwcześniej. Mamy
ogromny wpływ na swój styl
życia, który w ponad 50 proc.
decyduje o tym, czy będziemy
zdrowi.

Samorządy realizują zadania
i posiadają kompetencje w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Koordynują
i mają nadzór nad działaniami
podejmowanymi przez podległe jednostki. Współpraca w ramach Projektu wykorzysta społeczno-ekonomiczny potencjał
lokalnej infrastruktury.

Promocja zdrowia jest jedną ze skutecznych strategii na
rzecz zmniejszenia kosztów
firmy. Działania stymulujące
pracowników do zwiększenia
aktywności fizycznej i przestrzegania zasad zdrowego
odżywiania przyczyniają się
do poprawy ich produktywności i wydajności.

Rolą samorządu w tym nowym
podejściu do troski o zdrowie
będzie wspieranie systemu
zachęt i motywacji obywateli.

Troska o zdrowie jednostki jest jednym z kluczowych
zadań struktur rządowych.
Każdy polityk powinien mieć
świadomość, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W 2018
roku niemal 100 mld zł wydano na leczenie, zaś środki
przeznaczone na profilaktykę
stanowiły jedynie niewielką
część tej kwoty.

Pracodawcy, którzy wprowadzili programy prozdrowotne
odnotowują zdecydowane
obniżenie poziomu absencji
oraz obserwują poprawę relacji w zespole.

Prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, zdrowy sen
i równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
to obszary, za które bierzemy
pełną odpowiedzialność i dbałość o nie powinna stać się naszą codzienną rutyną.
16

Wdrażane przez NCPZ rozwiązanie ma polegać na zbudowaniu koalicji na rzecz zdrowia pomiędzy obywatelem,
przedsiębiorcą, a państwem.

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP wraz z Waldemarem Kraską – przewodniczącym senackiej Komisji Zdrowia, przyjmują
przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego NCPZ.
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Człowiek – najważniejszy beneficjent
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej
Nadrzędnym celem Projektu Profilaktyki Zdrowotnej jest zmiana stylu życia obywateli. Mając na
względzie innowacyjność społeczną Projektu, jesteśmy przekonani, że nowatorskie spojrzenie na
zdrowie od strony profilaktyki, przyniesie nam wszystkim widoczne korzyści w postaci zdrowszego
społeczeństwa na skalę jaka do tej pory nie była brana pod uwagę. Wymiernym efektem będzie
widoczna poprawa stanu zdrowia w ujęciu populacyjnym.

18

Należy pamiętać, że zdrowe
społeczeństwo to zdrowy kraj
i zdrowa gospodarka.
Mamy świadomość nie tylko
innowacyjności naszego
Projektu, ale przede wszystkim
jego wielkiej wagi dla
przyszłych pokoleń.
Wyróżniając najważniejsze korzyści udziału w Projekcie już dziś
możemy mówić o:
Poprawie jakości życia Polaków.
Możliwości regularnego, długofalowego monitoringu stanu
zdrowia i kondycji fizycznej każdego z nas.
Gromadzeniu historii zdrowia i podejmowanych aktywności
poprzez dostęp do Indywidualnego Konta Profilaktycznego.
Możliwości udziału i zdobycia atrakcyjnych nagród w Lotto Zdrowie.
Dostępie do indywidualnego coachingu zdrowotnego.
Spersonalizowanych planach profilaktycznych.
Regularnej gratyfikacji za zmianę stylu życia.
Integracji lokalnej społeczności, m.in. poprzez udział w rywalizacji
międzygminnej.
19

Partnerzy Projektu Profilaktyki
Zdrowotnej
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Samorządy kształtują otoczenie, w którym
żyjemy, pracujemy i odpoczywamy.
Ma ono kluczowy wpływ na nasze zdrowie
i samopoczucie.
Do zadań gmin, powiatów i samorządów województw należy opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów
zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców. Regiony uczestnicząc w Projekcie
umożliwią lokalnym społecznościom poszerzenie i utrwalenie
wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.
Działania lokalne muszą odpowiadać na realne potrzeby
mieszkańców we wszystkich grupach wieku i być dobrze
koordynowane. Znajomość potrzeb JST na swoim terenie,
w połączeniu z kompetencjami takich partnerów jak instytuty badawczo-naukowe oraz parki naukowo-technologiczne,
będzie w stanie zapewnić zaplecze organizacyjne i wspomóc
w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy.
Dostarczenie samorządom innowacyjnych narzędzi i ekspertyz pozwalających skutecznie realizować lokalne polityki
zdrowotne, to jeden z priorytetów Projektu.
Cele i zadania Projektu Profilaktyki Zdrowotnej korespondują
z założeniami regionalnych polityk zdrowotnych poszczególnych samorządów wojewódzkich.
20

KORZYŚCI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Poprawa stanu zdrowia i świadomości
zdrowotnej mieszkańców.
Realizacja innowacyjnego,
kompleksowego, długofalowego
i gotowego programu działań
profilaktycznych dopasowanych do
poszczególnych grup społecznych.
Zmniejszenie kosztów opieki szpitalnej,
skrócenie czasu hospitalizacji i rehabilitacji.
Wsparcie w pozyskiwaniu nowych środków
finansowania profilaktyki zdrowotnej.
Wsparcie w bardziej efektywnym
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, technologicznej
oraz lokalnych zasobów.
Ujednolicenie polityki działań
profilaktycznych.
Zwiększona komunikacja z mieszkańcami.

Adam Struzik
– Marszałek Województwa
Mazowieckiego przyjmuje
przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego
Narodowego Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej S.A.

Spotkanie konsultacyjne
z Cezarym Przybylskim
– Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego.
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Samorządowe Klastry Profilaktyki
Zdrowotnej
Stworzenie platformy konsolidującej
środowiska przedsiębiorców
z samorządowcami, a także organizacjami
pozarządowymi staje się głównym
wyzwaniem do objęcia usługą
profilaktyki zdrowotnej jak
największej części społeczeństwa.
Biorąc pod uwagę pozycję ustrojową powiatu i jego rolę
w działaniach profilaktycznych wydaje się, że inicjatywę tę
należy osadzić w powiatach poprzez powołanie Samorządowych Klastrów Profilaktyki Zdrowotnej.
Do klastrów zaproszone zostaną jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, SP ZOZ-y podległe staroście powiatu
oraz inne podmioty działające na rzecz zdrowia.

Rolą klastrów będzie tworzenie
lokalnej sieci współpracy
w obszarze Projektu. Będą one
stanowić platformę wymiany
informacji i dobrych praktyk
prozdrowotnych.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEGO KLASTRA
PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Zintegrowana inicjatywa: wspólna wizja, cel
i strategia.
Nowa platforma efektywnej współpracy
interesariuszy klastra.
Skoordynowanie działań profilaktycznych
i prozdrowotnych.
Poprawa stanu zdrowia lokalnej społeczności.
Wymiana doświadczeń.
Wpływ na kształtowanie właściwych postaw
prozdrowotnych.
Uczestnictwo mieszkańców w programach
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych
i prozdrowotnych.
Aktywny udział mieszkańców i pracowników
zatrudnionych na terenie powiatu w programach
profilaktycznych.

SAMORZĄDOWE
KLASTRY
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ

POWIATY

GMINY

SP ZOZ

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

PRZEDSIĘBIORCY

23

Instytuty
badawczonaukowe
Szczególną rolę w projektowaniu
działań zmierzających do poprawy
stanu zdrowia Polaków odgrywają
instytuty badawczo-naukowe,
zapewniając niezbędne zaplecze
eksperckie.
Instytuty są naturalnym pomostem pomiędzy
nauką, sektorem publicznym i prywatnym.
Samorządy terytorialne będą mogły
definiować potrzeby zdrowotne, ale również
podnosić kwalifikacje kadr zajmujących się na
co dzień profilaktyką zdrowotną.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

dr n. med. Grzegorz Juszczyk

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII
BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dla Projektu, ważne jest wsparcie instytutów
w ocenie wykorzystywanych technologii oraz
w zabezpieczeniu infrastruktury teleinformatycznej, która zapewni wysoką jakość przetwarzania gromadzonych danych behawioralnych
i biomedycznych.
prof. dr hab. inż. Adam Liebert
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NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

dr n. med. Marek Tombarkiewicz

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

prof. dr hab. Lech Panasiuk
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Parki
naukowo-technologiczne
Ważnym ogniwem realizacji regionalnej polityki innowacyjnej są parki naukowo-technologiczne. Działając pomiędzy strukturami
samorządowymi, biznesem oraz ośrodkami
naukowymi są efektywnym narzędziem transferu i wykorzystania nowych technologii. Parki naukowo-technologiczne, które powstały
w każdym województwie z inicjatywy władz
lokalnych, są kluczowymi ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w regionach.
Głównym partnerem Projektu będzie Bionanopark z siedzibą w Łodzi. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym,
unikalnej na skalę światową infrastrukturze
gwarantuje on możliwość monitorowania
i analizy dużych zbiorów danych dotyczących
stylu życia i podejmowanych działań prozdrowotnych gromadzonych w ramach Projektu.
Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu najwyższej klasy komputera ARUZ, posiadającego moc obliczeniową przekraczającą możliwość tzw. superkomputerów.
Partnerami Projektu będą również parki naukowo-technologiczne z innych regionów
Polski. Zostaną w nich zlokalizowane Regionalne Centra Profilaktyki Zdrowotnej, ściśle
współpracujące z Bionanoparkiem, stanowiącym technologiczne serce Projektu.
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Bydgoski
Park
PrzemysłowoTechnologiczny

Dolnośląski
Park
Innowacji
i Nauki

BełchatowskoKleszczowski
Park
PrzemysłowoTechnologiczny

Krakowski
Park
Technologiczny
Toruński
Park
Technologiczny
Płocki
Park
PrzemysłowoTechnologiczny

Dolnośląski
Park
Technologiczny
„T-Park”
Lubelski
Park
NaukowoTechnologiczny
Wrocławski
Park
Technologiczny

Park
NaukowoTechnologiczny
w Opolu

Lubuski
Park
PrzemysłowoTechnologiczny
Park NaukowoTechnologiczny
Rzeszów
Dworzysko

Białostocki
Park
NaukowoTechnologiczny
Sosnowiecki
Park
NaukowoTechnologiczny
Park NaukowoTechnologiczny
Polska-Wschód
w Suwałkach
Kielecki
Park
Technologiczny

Szczeciński
Park
NaukowoTechnologiczny

Elbląski
Park
Technologiczny

Regionalny
Stargardzki
Park Wysokich
Technologii

Gdański
Park
NaukowoTechnologiczny

BIONANOPARK
W ŁODZI

Pomorski Park
NaukowoTechnologiczny
w Gdyni
Olsztyński
Park
NaukowoTechnologiczny
Technopark
Gliwice

27
27

Pracodawcy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Prawie 34 mld zł rocznie tracą pracodawcy z powodu absencji
chorobowej pracowników. Polacy w 2018 roku spędzili ponad
277 mln dni na zwolnieniu, którego średni czas trwania
wynosił 13 dni.
Dbałość o zdrowie w miejscu pracy nie
jest nowym trendem. Szacuje się, że
80 proc. pracodawców deklaruje rozbudowanie programów motywacyjnych
wspierających działania prozdrowotne. Pracownicy, którzy mają dostęp do
m.in. korporacyjnych programów wellness uważają, że tego typu inicjatywy
faktycznie pozytywnie wpływają na ich
zdrowie.

Sport i dobre odżywianie potrafią podnieść produktywność, znacząco obniżają absencję chorobową i wpływają na
wzrost zaangażowania w powierzone
obowiązki. Wyzwaniem, przed którym
stoi wiele firm, jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań profilaktycznych,
które obniżą koszty przy jednoczesnym
podniesieniu zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Wdrażanie
programów
prozdrowotnych
w organizacji to krok
na drodze kreowania
świadomego
zarządzania
zdrowiem.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

1
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Obniżenie kosztów
związanych
z absencjami
chorobowymi.

2

Obniżenie
poziomu fluktuacji
pracowników
i związanych z tym
kosztów rekrutacji.

3

Podniesienie
efektywności
i jakości pracy
pracowników.

PROGRAMY MOTYWACYJNE
BENEFITY

4

Większe
zaangażowanie
pracowników poprzez
wprowadzenie
elementów gry
i zdrowej rywalizacji.

5

Narzędzie do
efektywnego
motywowania
pracowników.

6

Wyróżnienie się
na rynku pracy
jako świadomy
i zaangażowany
pracodawca.
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Profilaktyk zdrowotny
– wielkie wyzwanie dla
rynku edukacyjnego
Wdrożenie Projektu Profilaktyki Zdrowotnej i objęcie
nim ok. 10 mln ludzi ze wszystkich grup wieku stawia
wyzwanie przygotowania kompetentnej kadry,
edukującej w zakresie zmiany stylu życia.
Stwarza to niebywałą szansę dla uczeni wyższych na przedstawienie innowacyjnej oferty
edukacyjnej odpowiadającej na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Implementowanie zmian na poziomie edukacji spowoduje znaczne zwiększenie zainteresowania
kierunkami kształcenia związanymi z promocją zdrowia. Daje to możliwość nabywania
i poszerzenia kompetencji w zawodach zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Przełoży się to bezpośrednio na wzrost liczby osób studiujących na uczelniach publicznych
i niepublicznych w formie studiów wyższych, podyplomowych, jak również kursów i specjalizacji. Aby sprostać rosnącym potrzebom zawodowym profilaktyk zdrowotny będzie
uzyskiwał wiedzę i umiejętności również w ramach cyklu szkoleń, warsztatów, seminariów.
Stworzenie jednolitego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej, poprzez swoją
skalę, stanowi poważne wyzwanie na wszystkich szczeblach realizacji Projektu. Przewiduje on integrację wysiłków i działań podejmowanych przez samorządy terytorialne w celu
opracowania koncepcji procesu kształcenia kadr. Ich podstawową funkcją będzie koordynowanie działań, dotyczących rozwoju nowych kompetencji zawodowych.
Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej w wymiarze ogólnopolskim będzie zrealizowana
w oparciu o merytorycznie przygotowanych specjalistów, którzy na poziomie powiatów i gmin docieraliby do szerokiego kręgu mieszkańców. Będą oni inicjować działania
edukacyjne, prozdrowotne oraz motywować mieszkańców do zmiany stylu życia.
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DO KLUCZOWYCH
ZADAŃ PROFILAKTYKA
ZDROWOTNEGO NALEŻEĆ
BĘDĄ M.IN.:

Wykreowanie modelu edukacyjnego w zakresie profilaktyki
zdrowotnej.
Kształtowanie prozdrowotnej
świadomości społecznej.
Ukazywanie korzyści ze zmiany
stylu życia na zdrowszy.
Motywacja do podejmowania
działań prozdrowotnych oraz
uczestnictwa w programach
profilaktycznych.
Promocja zdrowego stylu
życia.

Kluczowym dla Projektu będzie wyposażenie w nowe kompetencje osób,
które są lub będą zaangażowane
w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej przy współudziale uczelni wyższych i Regionalnych Instytutów Kadr
Profilaktyki Zdrowotnej.
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Inni
partnerzy
SZKOŁY

UNIWERSYTETY
MEDYCZNE
Kluczową rolę w tworzeniu innowacji
produktowej w Projekcie odgrywają wiodące polskie uniwersytety medyczne i uczelnie wyższe posiadające
wydziały medyczne oraz pokrewne,
dysponujące profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną i odpowiednim
zapleczem technicznym.
Zapewniają one dostęp do ekspertów
i najnowszych wyników badań naukowych. Partnerstwo z uniwersytetami
następuje poprzez formułę regionalnych konsorcjów telemedycznych.
W ich skład, obok uczelni, wchodzą
również w wybranych regionach szpitale podlegające samorządowi województwa.
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Ze względu na coraz gorszy poziom
aktywności dzieci i młodzieży należy zintensyfikować działania kształtujące ich postawy prozdrowotne przy
aktywnym udziale placówek oświatowych. Pobudzenie ich do aktywności
jest kwestią dobrze zaprojektowanych
programów motywujących.
Skuteczni w zdopingowaniu do wysiłku fizycznego będą nauczyciele WF’u.
To oni powinni stać się liderami i być
wzorem godnym naśladowania. Zakładamy, że nauczyciele WF’u będą koordynatorami wdrażanego w ramach
Projektu specjalnego programu, który
umożliwi rywalizację między klasami
i szkołami oraz będzie nagradzał za
zrealizowane wyzwania zdrowotne.
Bardzo ważną rolę w edukacji zdrowotnej rodziców odegrają dyrektorzy
szkół i wychowawcy. Zostaną oni włączeni w działania promujące zmianę
stylu życia całej rodziny.

REGIONALNE
KLASTRY
PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ
W każdym województwie powołana
zostanie wyspecjalizowana jednostka
– Regionalny Klaster Profilaktyki Zdrowotnej. Rolą klastrów będzie tworzenie sieci współpracy w obszarze zdrowia, profilaktyki, promocji i edukacji
zdrowotnej, umożliwiającej efektywne
połączenie i wykorzystanie potencjału indywidualnych osób, podmiotów
z sektora biznesowego, pozarządowego i sfery nauki na rzecz intensyfikacji
działań prozdrowotnych. Regionalne
klastry będą stanowiły również swoiste forum dyskusyjne, pozwalające na
wypracowanie wspólnych koncepcji
poprawy skuteczności działań profilaktycznych w regionie. Pozwoli to na szeroko pojęty transfer wiedzy i wymianę
doświadczeń oraz spowoduje, że klastry staną się nowoczesnym instrumentem wzmacniającym specjalizację regionu w zakresie innowacyjnych
i spersonalizowanych usług profilaktyki zdrowotnej.

LEKARZE RODZINNI

AMBASADORZY
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA

WOLONTARIAT

Lekarze mają zasadniczy wpływ na budowanie świadomości zdrowotnej pacjentów na każdym etapie życia bez
względu na wiek, płeć czy też rodzaj
choroby.

Kluczową rolę w rozwoju i upowszechnianiu aktywnych form spędzania wolnego czasu pełnią organizacje i kluby
sportowe.

Tak ogromne przedsięwzięcia społeczne jak Projekt Profilaktyki Zdrowotnej wymagają nie tylko zaangażowania
szeregu instytucji, ale także wsparcia sił
wolontariatu.

Nałożone przez ustawodawcę obowiązki sprawiają, że pełnią oni kluczową rolę w motywowaniu pacjentów do
przejmowania większej odpowiedzialności za swój stan zdrowia oraz aktywnego korzystania z dostępnych programów profilaktyki zdrowotnej.

Włączenie sportowców i trenerów
w promocję aktywnego stylu życia
w Projekcie może przyczynić się do
poprawy kondycji fizycznej społeczeństwa. Potrzebni są liderzy, którzy swoją postawą i pasją do aktywności będą
w stanie zmobilizować innych do
zdrowszego stylu życia.

W ramach Projektu specjalnie wyszkoleni wolontariusze będą pełnili rolę
osób kontaktowych, wspierających doraźnie użytkowników usług opiekuńczych i profilaktycznych, towarzysząc
im w codziennym funkcjonowaniu oraz
motywując do większej aktywności ruchowej i społecznej.

Lekarze rodzinni zajmują się często
całymi rodzinami, mając pod opieką
dzieci, młodzież, osoby aktywne zawodowo i te w podeszłym wieku. Gromadzą przez wiele lat historie zdrowia
i choroby często wielopokoleniowych
rodzin.
Z tego względu tak ważne jest uczestnictwo lekarzy w Projekcie jako promotorów zdrowego stylu życia.

Sportowcy, stając się Ambasadorami
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, będą
edukować i „zarażać” Polaków duchem
rywalizacji, eksponując takie cechy jak:
wytrwałość, systematyczność w pracy
nad własną kondycją fizyczną oraz harmonią ducha i ciała, które są niezbędne
do dłuższego życia w zdrowiu.
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Narodowa mobilizacja
– moda na zdrowie
Motywacja Polaków
do trwałej zmiany
nawyków zapewni
społeczeństwu
dłuższe życie
w zdrowiu.
Naszą ambicją jest objęcie usługą profilaktyki co najmniej 25 proc. populacji,
która świadomie zacznie zarządzać swoim zdrowiem. Oznacza to, że 10 mln Polaków będzie miało szansę żyć dłużej
w dobrej kondycji.

SKALA WDROŻENIA USŁUG

POMORSKIE

583 400
ZACHODNIOPOMORSKIE

425 300

KUJAWSKO-POMORSKIE

519 400

LUBUSKIE

253 600

WIELKOPOLSKIE

873 500

DOLNOŚLĄSKIE

725 300
10 mln Polaków
będzie mogło
skorzystać
z innowacyjnych
usług profilaktyki
zdrowotnej
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OPOLSKIE

246 600
ŚLĄSKIE
1 133 400

PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH POLSKI

25 proc. populacji zaangażuje się świadomie
i długofalowo w dbałość o zdrowie

25 proc. populacji przekaże
kolejnym pokoleniom ideę
dbałości o zdrowie.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

357 200

PODLASKIE

295 400
MAZOWIECKIE

1 350 900

0

Wdrożymy tzw. coaching
zdrowia – czyli aktywne
wspieranie na drodze do zmiany
stylu życia.
Obniżymy koszty leczenia.
Uświadomimy jak łatwo można
poprawić jakość życia poprzez
profilaktykę zdrowotną.

ŁÓDZKIE

616 600

Wprowadzimy na dużą skalę
mechanizm zdrowotnej
rywalizacji.

LUBELSKIE

529 400

ŚWIĘTOKRZYSKIE

310 400

Wprowadzimy nowe
technologie, które pomogą
monitorować działania
prozdrowotne.

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

850 100

532 300

Osiągnięcie tych celów możliwe jest tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów Projektu. Działania te będą miały
wymierne rezultaty dla wszystkich grup
społecznych – dzieci, osób aktywnych zawodowo i seniorów.
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Elementy usługi profilaktyki zdrowotnej
Usługa profilaktyki zdrowotnej ma na celu ukształtowanie nowego, zdrowego stylu życia Polaków.
Będzie ona polegać na stałym kontrolowaniu aktywności użytkowników dzięki zastosowaniu
inteligentnych urządzeń monitorujących. Każdy z beneficjentów otrzyma indywidualne
konto rejestrujące jego aktywność. Na podstawie stałego monitoringu aktywności, uczestnik
otrzymywać będzie spersonalizowane komunikaty, motywujące do podejmowania określonych
działań prozdrowotnych.

1

2

ZAKUP ABONAMENTU

ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO
KONTA PROFILAKTYCZNEGO (IKP)

Każdy, kto zakupi usługę automatycznie przystąpi do
Projektu Profilaktyki Zdrowotnej.

Przekazanie niezbędnych danych o stanie zdrowia,
aktywności i stylu życia – z całodobowym zdalnym
dostępem.
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Uczenie się, zmiana oraz utrwalenie nawyków
następuje stopniowo, dlatego zachęcać będziemy
Polaków do zastosowania metody małych
kroków

3

4

MONITORING AKTYWNOŚCI ORAZ
REALIZACJA ZALECEŃ

UDZIAŁ W LOTERII LOTTO ZDROWIE

Motywacja z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi
teleinformatycznych.

Warunkiem udziału w losowaniach jest realizacja
minimalnego poziomu wyznaczonych celów
prozdrowotnych.
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Lotto Zdrowie – skuteczna motywacja
Lotto Zdrowie będzie skutecznym mechanizmem mobilizującym do zmiany niekorzystnych
nawyków. Doprowadzi to do trwałych zmian w stylu życia Polaków. Loteria Lotto Zdrowie uatrakcyjni
jej uczestnikom wprowadzanie w życie zachowań prozdrowotnych poprzez zastosowanie elementu
gry i zabawy.
Kluczem do sukcesu jest wypracowanie mechanizmów, które zwiększą motywację do dbania o swoje
zdrowie. Nagradzanie za zachowania prozdrowotne
jest jednym z bardziej skutecznych zachęt. Dodane
elementy gry i zabawy, spowodują, że uczestnicy loterii nie będą się czuli zmuszani do zmiany nawyków.
Cele realizować będą z przyjemnością i poprzez pozytywne emocje.
Lotto Zdrowie jest nowatorskim pomysłem, którego
celem jest trwała zmiana nawyków.
Polacy chętnie biorą udział w akcjach, w których mogą
otrzymywać regularne benefity. Zaangażują się w inicjatywę oferującą nagrody za regularną kontrolę masy
ciała, kilometry które przejdą lub przejadą na rowerze,
czy systematyczne badania profilaktyczne.

Lotto Zdrowie będzie
skutecznym mechanizmem
mobilizującym do zmiany
nawyków
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Lotto Zdrowie pomoże nam czerpać
przyjemność z dbania o swoje zdrowie

Korzyści z udziału w loterii Lotto
Zdrowie:
Atrakcyjne nagrody.
Samokontrola stylu życia.
Zmiana nawyków na
korzystne dla zdrowia.
Indywidualne Konto
Profilaktyczne (IKP),
na którym gromadzone
będą informacje
o podejmowanych
aktywnościach.
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Lotto Zdrowie – przepis na wygraną
Aktywność fizyczna, właściwie skomponowana dieta, odpowiednia dawka snu, rezygnacja
z używek, relaks i dbałość o relacje z innymi są podstawą zdrowego stylu życia.
Wprowadzanie zmian w każdym z tych obszarów musi odbywać się stopniowo. Warto
zacząć od prostych działań. Będą one nagradzane losami Lotto Zdrowie. Budowanie
zdrowych nawyków wymaga czasu i zaangażowania, aby stały się codzienną rutyną.
Uczestnicy Lotto Zdrowie będą mieli okazję, żeby przekonać się jak zmiana nawyków
powiększa ich szanse na wielką wygraną.

DOCELOWE OBSZARY MONITOROWANE W RAMACH PROJEKTU

1

2

3

CODZIENNY RUCH

ODŻYWIANIE /WAGA

DOBRY SEN

Ludzki organizm wymaga regularnej
aktywności, by dobrze funkcjonować.
W Lotto Zdrowie wystarczy zacząć od
krótkiego 5-cio lub 10-cio minutowego
spaceru i wydłużać go stopniowo do
30 minut.

Zdrowe nawyki żywieniowe pomogą
uczestnikom zredukować wagę i będą
bazą do wypracowania spersonalizowanych zaleceń. Dietetycy zalecają, by
wybrać jeden dzień w tygodniu, w który
będziemy się ważyć.

Za rozpoczęcie aktywności i jej regularność można będzie otrzymać gwarantowane nagrody, a za wytrwałość dodatkowe losy Lotto Zdrowie.

Monitorując swoją wagę, będziemy panować nad jej zmianą. Systematyczność
to wskaźnik, który weźmiemy pod uwagę przyznając uczestnikom dodatkowe
losy Lotto Zdrowie.

Sen regeneruje... Ponad 50 proc. populacji śpi jednak krócej niż siedem godzin na dobę lub ma zaburzenia snu.
Niesie to ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Monitorując sen można
wyregulować zegar biologiczny, walczyć z bezsennością i zdobyć kolejną
pulę losów Lotto Zdrowie. Analiza snu
pozwoli na wypracowanie indywidualnych instrukcji wskazujących uczestnikom Projektu jak poprawić nawyki
zasypiania.
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Lotto Zdrowie to program
dla tych, którzy zdecydują
się zadbać o swoje
zdrowie. Warunkiem
koniecznym przystąpienia
do loterii jest wykupienie
abonamentu oraz
wypełnienie ankiety.

4

5

6

REDUKCJA STRESU

DOBRE RELACJE

MNIEJ UŻYWEK

Stres może motywować lecz jego nadmiar z pewnością szkodzi. Uznawany
jest za chorobę XXI wieku, wpływa na
jakość snu, może prowadzić do depresji oraz być powodem powstania wielu
chorób.

Dobre relacje z innymi sprawiają, że ludzie są zdrowi i szczęśliwi. Każdy krok
ku aktywności społecznej i integracji to
gwarancja wygranej.

Początki mogą być trudne, ale może
perspektywa nagradzania za na przykład stopniową redukcję liczby wypalanych papierosów będzie dobrą motywacją.

Dlatego tak ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem i jego redukcja.
Konkretne działania niwelujące poziom
stresu to szansa na nowe losy w Lotto
Zdrowie.

Długotrwałe zaangażowanie w budowanie relacji międzyludzkich to szansa
na kolejne losy Lotto Zdrowie.

Zebranie dużej puli losów Lotto Zdrowie lub wygranie dodatkowej pensji do
emerytury może pomóc pożegnać się
z nałogiem.
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NARODOWA
MOBILIZACJA
DO ZMIANY
STYLU ŻYCIA

„Chcemy promować działania zmierzające do
tego, aby lekarze rodzinni otaczając opieką swoich pacjentów, podejmowali działania utrzymujące ich w najlepszym zdrowiu przez lata.
Pod tym się kryje promocja profilaktyki zdrowotnej, promocja zdrowego stylu życia, czy badanie pozwalające na wykrycie problemów
zdrowotnych zanim dadzą one widoczne skutki.
Chcemy premiować za długotrwały efekt zdrowotny. Fundusz nie chce już płacić za „choroby”
ale za utrzymywanie w zdrowiu.”

Adam Niedzielski
PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA

Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

