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• Strona Światowej Organizacji Zdrowia www.who.int
• Strony Biur Regionalnych WHO:

www.searo.who.int
www.euro.who.int

• Strona Głównego Urzędu Statystycznego
www.stat.gov.pl

• www.healthyageing.eu



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

• Jest obchodzony co roku 7 kwietnia7 kwietnia –
w rocznicę powstania ŚŚwiatowejwiatowej
Organizacji ZdrowiaOrganizacji Zdrowia (WHO)

• Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
na wybrany problem związany ze zdrowiem
publicznym



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

• Rozpoczyna MiesiMiesiąąc Zdrowiac Zdrowia oraz rokrok
działań realizowanych pod tym samym
hasłem

• Z tej okazji WHO publikuje ŚŚwiatowywiatowy
Raport ZdrowiaRaport Zdrowia (The World Health Report)



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

•• Temat przewodniTemat przewodni na rok 2012:
„„Starzenie siStarzenie sięę i zdrowiei zdrowie””

•• HasHasłłoo na rok 2012:
„„WiWięęcej zdrowiacej zdrowia--wiwięęcej cej żżyciaycia””



•• WkrWkróótce na tce na śświecie bwiecie bęędzie dzie żżyyłło wio więęcej cej 
ludzi w wieku ludzi w wieku 80+ i 90+80+ i 90+ niniżż kiedykolwiek kiedykolwiek 
wczewcześśniej w historii.niej w historii.

•• W latach 2000W latach 2000--2050 liczba os2050 liczba osóób w wieku b w wieku 
80+80+ wzrowzrośśnie prawie czterokrotnie nie prawie czterokrotnie 
i wyniesie i wyniesie 395 milion395 milionóóww. . 



•• Do roku 2050Do roku 2050 populacja ludzi populacja ludzi 
w wieku w wieku 60+60+ bbęędzie stanowidzie stanowićć
22%22% wszystkich mieszkawszystkich mieszkańńccóów w 
naszego globunaszego globu

•• W ciW ciąągu najbligu najbliżższych 5 lat szych 5 lat ––
po raz pierwszy w historiipo raz pierwszy w historii
ludzkoludzkośścici -- liczba osliczba osóób w wiekub w wieku
65+65+ przewyprzewyżższy liczbszy liczbęę dzieci dzieci 
w wieku w wieku poniponiżżej 5 latej 5 lat, a do roku, a do roku
2050 2050 –– liczbliczbęę dzieci dzieci do 14 roku do 14 roku 
żżyciaycia



DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY 
STARZENIA SISTARZENIA SIĘĘ POPULACJI GLOBALNEJPOPULACJI GLOBALNEJ

•• Spadek pSpadek płłodnoodnośści kobiet ci kobiet ((fertilityfertility declinedecline))
•• Spadek umieralnoSpadek umieralnośścici ((moralitymorality declinedecline))



W drugiej połowie XX wieku 
wspwspóółłczynnik dzietnoczynnik dzietnośścici
(total fertility rate) obniżył się
z 5,05,0 do 2,72,7 (dzieci na kobietę)

Szacuje się, że w ciągu 
kolejnych 50 lat (do 2050 r.)
osiągnie wartość 2,1 2,1 

Spadek pSpadek płłodnoodnośści kobietci kobiet



pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_dzietno%C5%9Bci



Poziom wspwspóółłczynnika dzietnoczynnika dzietnośścici
zapewniający zastzastęępowalnopowalnośćść pokolepokoleńń

wynosi 2,12,1--2,152,15



Spadek umieralnoSpadek umieralnośścici

W drugiej połowie XX wieku 
przeciętna długość życia
wzrosła o prawie 20 lat

z 46,5 do 66 lat









•• Europejski Rok AktywnoEuropejski Rok Aktywnośści Osci Osóób Starszych b Starszych 
i Solidarnoi Solidarnośści Mici Mięędzypokoleniowejdzypokoleniowej

•• Rok UniwersytetRok Uniwersytetóów Trzeciego Wiekuw Trzeciego Wieku
- uchwała Senatu RP z lutego 2012
- Międzynarodowy Kongres UTW,  Warszawa, 19.03.2012



•• Dostosowana do wieku dietaDostosowana do wieku dieta
• Aktywność fizyczna
• Ciągłe uczenie się

• Aktywny udział w życiu społecznym
• Praca w wolontariacie

• Korzystanie z nowych technologii
• Dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
• Życie w niezanieczyszczonym środowisku

8 KROK8 KROKÓÓW DO ZDROWEGO W DO ZDROWEGO 
STARZENIA SISTARZENIA SIĘĘ



NIGDY NIE JEST ZA PNIGDY NIE JEST ZA PÓÓŹŹNONO
ABY BYABY BYĆĆ MMŁŁODYM DUCHEMODYM DUCHEM


