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Promocja Zdrowego i Aktywnego Starzenia się 
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Trzy ogólnopolskie konferencje PolSenior2 

z prezentacją wyników ONLINE 

dla profesjonalistów medycznych, socjalnych, samorządów 

• poniedziałek 23 listopada godz. 10.00

– „Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób starszych”

• poniedziałek 30 listopad godz. 10.00

– „Wielkie problemy geriatryczne i psychogeriatria”

• poniedziałek 7 grudnia godz. 10.00

– „Sytuacja zdrowotna seniorów w Polsce”

» Retransmisja dzisiaj pon 20.30





Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, 
w tym jakości życia związanej ze zdrowiem

(NPZ COnr5, p.4.2)



Analizy 2021

Analizy 2020



Zachęcamy do przeczytania

publikacji naukowej o metodach badania PolSenior2

• Wierucki Ł., Kujawska-Danecka H., Mossakowska M., 

Grodzicki T., Błędowski P., Chudek J., Kostka T., Więcek

A., Hajduk A., Bandosz P., Zagożdżon P., Wojtyniak B., 

Zdrojewski T.:  Health status and its socio-economic 

covariates of the older population in Poland -

assumptions and methods of the nationwide, cross-

sectional PolSenior2 survey. 

• Arch Medical Science 2020, online

https://konferencjapolsenior2.pl/



Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego

https://konferencjapolsenior2.pl/



Próba badawcza

• ogólnopolska, reprezentatywna, losowa próba imienna 6000 osób w wieku 60+

• 7 grup wiekowych kobiet i mężczyzn: 

– 60-65

– 65-69

– 70-74

– 75-79

– 80-84

– 85-89

– 90+ 

• w całej próbie równoliczne grupy wiekowe po 850 osób



Schemat doboru próby badawczej

• Losowanie 3-stopniowe:

– losowanie gmin ze zbioru wszystkich gmin w Polsce

– losowanie ulic w gminach miejskich oraz wsi w gminach wiejskich

– losowanie respondentów w wylosowanych ulicach oraz wsiach 

(Ministerstwo Cyfryzacji, dawniej MSWiA)  



Liczba wylosowanych respondentów 

w poszczególnych województwach w 2018 i 2019 r.
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Zakres badań

Badania były wykonywane przez specjalnie wyszkolone pielęgniarki 

podczas trzech wizyt w domu u wylosowanego respondenta: 

• Wywiady kwestionariuszowe medyczne i społeczne: 

– wypełniane przez ankietera

– do samodzielnego wypełnienia przez respondenta 

• Pomiary ciśnienia tętniczego i antropometryczne, siły uścisku ręki, 

ocena składu ciała, testy geriatryczne,  

• Pobranie krwi i moczu





Specjalne podziękowania dla Trzech Muszkieterów Raportu – Monografii PS2,

którzy realizują analizy biostatystyczne Projektu. 

mgr inż. Adam Wyszomirski mgr. Kacper Jagiełło Przemysław Ślusarczyk



Odsetek osób przyjmujących witaminę D 

w zależności od płci i wieku w zależności od płci i wieku
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