
 

 

 

 

 

W dniach 15-16 października br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się  

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Zielonogórskie Spotkania  

z Demografią pt. „Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej”, 

zorganizowana przez Instytut Historii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze oraz Kostrzyńską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.. 

Do organizacji konferencji przyczynili się również partnerzy wydarzenia tj.: Departament 

Ochrony Zdrowia UMWL, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Polskie 

Towarzystwo Statystyczne. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Rektor Uniwersytetu 

Zielonogórskiego.  

Celem konferencji było ukazanie i zinterpretowanie zmian demograficznych,  

w tym starzenia się społeczeństw oraz wyspecyfikowanie wyzwań, jakie niosą one za sobą m.in. 

dla systemu ochrony zdrowia, zarówno w zakresie medycyny interwencyjnej, w tym klinicznej, 

jak i szeroko rozumianej profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.  

Dlatego też, podczas konferencji, podjęto próbę zintegrowania wielodyscyplinarnych 

studiów i badań naukowych obejmujących zachowania prozdrowotne ludności dziś i w 

przeszłości oraz ich wpływu na przemiany demograficzne.  

Wyniki wspólnych prac, w tym analiza procesów zachodzących w przeszłości, diagnoza 

i ocena stanu aktualnego oraz prognozowanie tych zjawisk, winny wspomagać władze 

państwowe oraz regionalne ośrodki decyzyjne w kształtowaniu polityki zdrowotnej oraz 

świadomości zdrowotnej w społeczeństwie 

Rangę konferencji uświetniła obecność prof. dr hab. Janusza Witkowskiego Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz gościa specjalnego prof. dr hab. Zbigniew Izdebskiego, 

który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Zdrowie seksualne Polaków w kontekście zmian 

demograficznych”. 

Konferencja była okazją do zaprezentowania dorobku badawczego i zasobów 

informacyjnych statystyki publicznej. Podczas obrad prezentację pt. „Zdrowie mieszkańców 

województwa lubuskiego w świetle danych statystycznych” przedstawiła z-ca dyrektora US 

Zielona Góra Krystyna Motyl. 

Organizatorzy konferencji przygotowali dla uczestników atrakcje w postaci „Stoisk 

zdrowia”, gdzie można było m.in.: dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia, tętna, 

zbadać pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, czy też przejść kurs autobadania 

piersi na fantomie. 



 

 

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem lokalnych mediów. Informacje oraz 

relacje z konferencji, jak również wywiady z przedstawicielami Głównego Urzędu 

Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze ukazały się m.in. w: Radio Zachód, 

Radio Zielona Góra, TVP Gorzów Wlkp. oraz RTV Lubuska. 

Referaty wygłoszone podczas konferencji ukażą się w publikacji będącej 

podsumowaniem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. 
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