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Sukces KNOW HEALTH – I Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki
Zdrowotnej we Wrocławiu

Przegląd Najlepszych Praktyk
i Programów Zdrowotnych
Wyniki Plebiscytu

fot. Archiwum

Kategoria I: Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji
i profilaktyki zdrowia
I miejsce
Program – Razem zadbajmy o zdrowie
Jeronimo Martins Dystrybucja
II miejsce
Program – Z uśmiechem przez życie
Klinika Ortodontyczna „Orthosmile” z Wrocławia
III miejsce
Program – Sztuka odżywiania
Spółdzielnia Socjalna „Smaki Życia” z Olsztyna

Prawie trzysta osób wzięło udział w I Międzynarodowym Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH. Specjaliści z różnych branż
i stron świata rozmawiali o kierunkach rozwoju
programów profilaktycznych.
Od 18 do 20 października br. Wrocław stał się platformą wymiany doświadczeń z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia. A to za sprawą I Forum KNOW
HEALTH, które gościło przedstawicieli środowisk samorządowych, biznesowych i medycznych. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Forum Medicum
z Wrocławia, koordynator innowacyjnego programu
zdrowotnego „Miasto w Formie”.
Podczas spotkania fachowcy podkreślali m.in. rangę
badania efektywności programów. – Programy zdrowotne muszą być oceniane w kontekście poziomu dotarcia do grupy docelowej, wpływu na zmianę nawyków oraz długofalowego
oddziaływania – mówił prof. Andrzej M. Fal, dyrektor
programowy Forum KNOW HEALTH.
Wśród zaproszonych gości I Forum KNOW HEALTH
znaleźli się światowej sławy specjaliści, m.in. prezes
AOTM i dyrektor Departamentu Zdrowia w Nowym
Jorku. Profesor David Katz, dyrektor Centrum Badań
nad Profilaktyką przy Uniwersytecie w Yale, podkreślał,
jak ważne są „zdrowe nawyki”.
– Ciągle jest zbyt dużo przeszkód, które utrudniają przełożenie wiedzy o zdrowiu na codzienne nawyki. Stąd wysokie zapotrzebowanie na programy zdrowotne, które zainspirują nas do zmiany zachowań – tłumaczy prof. D. Katz.
Organizatorzy KNOW HEALTH wierzą, że po konferencji zrodzą się innowacyjne pomysły dotyczące relistopad 8/2011

Kategoria II: Najlepszy projekt samorządu, zakładu opieki
zdrowotnej lub innego podmiotu niekomercyjnego
promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa samorządów
lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia
I miejsce
Projekt – Zdrowie – Mama i Ja
Urząd Miasta w Słupsku
II miejsce
Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej
dla Społeczności Romskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
III miejsce
Diagnostyczno-edukacyjny program promocji
zdrowego stylu życia: Zdrowe Życie Twojego Dziecka
Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
Współorganizatorem KNOW HEALTH był Wrocławski Instytut
Zdrowia Publicznego.

alizacji programów zdrowotnych. – Prezentowane podczas
konferencji programy były tak różnorodne, że z pewnością uczestnicy spotkania wybiorą z nich te pomysły, które w ich instytucji mogą być zrealizowane – wyjaśnia dr Wojciech Homola, dyrektor zarządzający Forum KNOW HEALTH.
Podczas Forum rozmawiano również o współpracy sektora publicznego z firmami komercyjnymi. Dyskusję wzbudziło ustanowienie granicy, gdzie kończy się kampania społeczna i CSR przedsiębiorstw, a zaczyna marketing.
Wyróżniono najlepsze programy zdrowotne w kraju.
Zwieńczeniem I Forum było ogłoszenie wyników Plebiscytu KNOW HEALTH 2011 na najlepszy program
zdrowotny.
– Wyróżniając najciekawsze programy, braliśmy pod uwagę przede wszystkim: zasięg oddziaływania programów, czy
na bieżąco sprawdzana jest ich efektywność oraz ile instytucji lub organizacji bierze udział w projekcie – opowiada prof. Fal. n
menedżer zdrowia
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