
Promocja zdrowego środowiska 
pracy dla pracowników pracy dla pracowników 

z chorobami przewlekłymi 
– Zdrowie publiczne i praca 

(PH Work)



Dane techniczne o projekcie

• Realizacja w latach 2011-2013

• Finansowanie z Programu Zdrowia Publicznego

• Projekt stanowi IX inicjatywę Europejskiej Sieci 
Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (European 

Network for Workplace Health Promotion, 

Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (European 

Network for Workplace Health Promotion, 

ENWHP)

• W projekt zaangażowanych jest 17 członków Sieci
– (Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, 

Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania).

• Koordynacja: Prevent, Belgia



Choroby przewlekłe w Europie

• Według Eurostat (EU-SILC 2008) ok. 24% populacji UE -
27 w wieku aktywności zawodowej cierpi na 
przynajmniej jedną trwającą w czasie  dolegliwość.

• Szczególnie alarmujący jest odsetek przewlekle chorych 
w populacji osób pracujących (19%).w populacji osób pracujących (19%).

• W wieku emerytalnym  2 na 3 osoby doświadczają 
przynajmniej dwie chroniczne dolegliwości.

• W Europie odsetek zgonów spowodowanych 
chorobami przewlekłymi wynosi 86%.

• Eksperci szacują, że 70-80% wydatków w ochronie 
zdrowia związana jest z chorobami przewlekłymi. 

Źródło: ENWHP, 2012 



Niepełnosprawność w Polsce

• Według NSP, 2002 w Polsce 14,3% 
mieszkańców uznawanych jest za osoby 
niepełnosprawne (GUS, 2003).

• Według badania aktywności ekonomicznej • Według badania aktywności ekonomicznej 
ludności BAEL, 2010 26% niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym jest aktywnych 
zawodowo (wśród nich 33% stanowią osoby z 
wykształceniem wyższym, 7% - z 
podstawowym) (GUS, 2010)



Niepełnosprawność w Polsce 
• Według metodologii Eurostatu (GUS, 2011) w Polsce pod 

koniec 2009 r. żyło 8,1 mln osób niepełnosprawnych, czyli 
osób, które z powodu problemów zdrowotnych miały 
ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie 
zwykle wykonują (uwzględniono poważne i mniej 
poważne ograniczenia). poważne ograniczenia). 

• Poziom niepełnosprawności biologicznej w Polsce w końcu 
2009 r. wyłącznie w populacji osób dorosłych (w wieku 15 
lat i więcej) wyniósł prawie 25%.

• 2/3 wspominanej populacji stanowią osoby, które mają 
niezbyt poważne ograniczenie w wykonywaniu czynności, 
a pozostała 1/3 ma ograniczenia poważne.



Istnieje potrzeba

• podniesienia świadomości w zakresie możliwości 
utrzymania pracy przez przewlekle chorego pracownika 
oraz powrotów do pracy po dłuższej przerwie 
wynikającej z choroby,

• tworzenia warunków zakładom pracy do organizacji • tworzenia warunków zakładom pracy do organizacji 
powrotów do pracy i jej utrzymania m.in. poprzez 
wypracowanie odpowiednich sposobów komunikacji 
oraz budowania współpracy między ośrodkami ochrony 
zdrowia a miejscami pracy,

• podnoszenie jakości strategii zdrowotnych 
realizowanych w miejscach pracy.



Cele projektu
• obejmują:

– identyfikację przykładów dobrej praktyki w zakresie 
działań z obszaru promocji zdrowia w miejscu pracy 
adresowanych do osób z chorobami przewlekłymi (w tym 
m.in. w zakresie dostosowywania środowiska i organizacji 
pracy do potrzeb i możliwości tych osób, organizowania 
powrotów do pracy itp.), 

– stworzenie kanałów przepływu informacji i wymiany – stworzenie kanałów przepływu informacji i wymiany 
doświadczeń między ekspertami w tej dziedzinie a 
pracodawcami,

– opracowanie wskazówek dla pracodawców do realizacji 
tego typu interwencji w zakładach pracy,

– opracowanie zaleceń dla polityk zdrowia publicznego w 
zakresie promowania zdrowia pracujących z chorobami 
przewlekłymi,

– upowszechnienie efektów projektu wśród jego adresatów.



Główne produkty projektu

• Baza przykładów dobrej praktyki w zakresie 
promocji zdrowia w miejscu pracy 
realizowanej z myślą o przewlekle chorych 
pracownikachpracownikach



Główne produkty projektu

• Poradnik dla pracodawców na temat 
organizacji działań promujących zdrowie 
przewlekle chorych pracowników (zarówno 
służących zatrzymaniu ich w pracy jak i służących zatrzymaniu ich w pracy jak i 
organizacji powrotów do pracy po ich dłuższej 
nieobecności)



Główne produkty projektu

• Rekomendacje dla polityków zdrowia 
publicznego dotyczące  kreowania warunków 
dla realizacji w zakładach pracy promocji 
zdrowia z myślą o przewlekle chorych zdrowia z myślą o przewlekle chorych 
pracownikach



Zapraszamy na stronę

http://www.enwhp.org/enwhp-
initiatives/9th-initiative-PH-initiatives/9th-initiative-PH-

work.html
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