STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE ROZWOJU PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 24 października 2006 r. zapoznała się z informacją pt. "Efekty 10letniej działalności Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy" przygotowaną przez Instytut
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi - Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
Promocja zdrowia jest powszechnie uznawana za jeden z priorytetów zdrowia publicznego i społecznej polityki
zdrowotnej, zarówno w innych krajach europejskich, jak i w Polsce. Już w traktacie z Maastricht (1992 r.) w
wytycznych dla krajów członkowskich podkreślono iż w sferze ochrony zdrowia obok zapobiegania chorobom
szczególny nacisk winien być położony na promocję zdrowia. Podejście do spraw zdrowia jako czynnika rozwoju
społeczno-gospodarczego państw wspólnoty europejskiej znalazło swój wyraz także w Strategii Lizbońskiej
(2000).
W obliczu zmieniających się narażeń w miejscu pracy, problemu starzenia się społeczeństw, zagrożenia
bezrobociem, zmian w strukturze zatrudnienia, klasyczne formy opieki zdrowotnej nad populacją pracujących,
stają się niewystarczające. Dlatego m.in. Deklaracja Luksemburska (1997) akcentuje konieczność wspólnego
podejmowania przez pracodawców, pracobiorców oraz społeczeństwo wysiłków na rzecz umacniania zdrowia i
dobrostanu ludzi w pracy przez doskonalenie organizacji pracy oraz środowiska pracy, popularyzowanie
aktywnego uczestnictwa oraz pobudzanie do rozwoju osobistego pracowników.
Proces ten, zwany promocją zdrowia, przekłada punkt ciężkości z działań nakierowanych na ograniczanie
narażeń w środowisku pracy i chorób zawodowych na tzw. pozytywne aspekty zdrowia, tj. dobre samopoczucie,
sprawność, odporność i uwzględnianie ich jako kryteriów nowoczesnego zarządzania firmą.
Zdrowie pracowników przestaje być domeną oddziaływań izolowanych służb, np. służby bhp czy medycyny pracy.
Tak rozumiane działania wymagają nowych kompetencji u przedstawicieli tradycyjnych profesji z zakresu ochrony
zdrowia, pracy i środowiska oraz ich współdziałania.
Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia 10-letnią działalność
Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, powołaną przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.
Nofera w Łodzi - Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.
Na podkreślenie zasługują także wyniki kampanii pt. Zdrowe i przyjazne miejsce pracy, koordynowanej w Polsce
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w imieniu Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
O dużym zapotrzebowaniu na działalność prozdrowotną świadczą wyniki badań, z których wynika, że ponad
połowa zatrudnionych uważa, że we własnym zakresie nie może ograniczyć niekorzystnego wpływu czynników
występujących w środowisku pracy.
Rada, traktując zdrowie populacji pracujących jako wartość priorytetową, a promowanie zdrowia pracujących jako
jedną z metod stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego, uznaje za konieczne wspieranie dalszego
rozwoju promocji zdrowia w miejscu pracy przez:





wprowadzanie systemowych rozwiązań wspierających rozwój promocji zdrowia w miejscu pracy i
motywujących pracodawców do inwestowania w zdrowie pracowników
współpracę partnerów społecznych we wspieraniu profilaktycznych programów i projektów
prozdrowotnych na różnych szczeblach
tworzenie regionalnych koalicji integrujących przedsiębiorstwa i instytucje funkcjonujące w obszarze
zdrowia w celu istotnego zwiększenia liczby firm wdrażających programy promocji zdrowia
zatrudnionych.

Rada zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o
opracowanie wspólnej strategii integrującej działania w dziedzinie promocji zdrowia podejmowane przez różne
podmioty w celu uczynienia ich bardziej skutecznymi.
Rada uznaje za konieczne szersze włączanie się mediów, zwłaszcza publicznych, do inicjowania kampanii
informacyjnych rozwijających w społeczeństwie świadomość potrzeby zachowania zdrowia jako najwyższej
wartości.
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