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Instytut Zdrowia
w Warszawie
Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny
Instytut Zdrowia w Warszawie jest samodzielną (pozaresortową) instytucją naukowo-badawczą prowadzącą
działalność skoncentrowaną na trzech głównych obszarach, tj. wyznaczaniu nowych standardów dotyczących zdrowia i higieny, działalności naukowo-badawczej oraz działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
Działania Instytutu mają na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowia wszystkich obywateli poprzez kontrole i podnoszenie jakości wyrobów, usług medycznych oraz standardów edukacyjnych.
W ramach działalności Instytutu prowadzone są
prozdrowotne programy dla dzieci i młodzieży
w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień.
Z uwagi na wysoką potrzebę społeczną polityka profilaktyki uzależnień jest jednym z naszych priorytetowych działań. Dodatkowo prowadzimy badania przesiewowe oraz projekty skierowane do uczniów oraz
seniorów.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/instytut

Dbając o bezpieczeństwo zdrowia konsumentów prowadzimy certyfikacje wyrobów w ramach Krajowego
Programu Bezpieczeństwa.
Każdego dnia podejmujemy starania mające na celu
ochronę zdrowia, aby móc zapewnić Tobie najwyższą
jakość ochrony.
Narodowe Centrum Zdrowia wspiera również zewnętrzne inicjatywy, z pełnym zaangażowaniem promując wśród Polaków postawy prozdrowotne.

Obszary
działalności
EDUKACJA

PROFILAKTYKA

Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w zakresie
ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień jest jednym
z naszych priorytetowych działań.

W ramach działań profilaktyki chorób projektujemy
i prowadzimy badania przesiewowe oraz projekty profilaktyczne skierowane do uczniów oraz seniorów.

BADANIA

CERTYFIKACJA

Jednym z naszych głównych działań jest realizowanie
prac naukowo-badawczych w dziedzinie medycyny
i ochrony zdrowia.

Dbając o bezpieczeństwo zdrowia konsumentów prowadzimy programy certyfikacji wyrobów obecnych na
rynku oraz nowo wprowadzanych do obrotu.

OCHRONA ZDROWIA

PROMOCJA ZDROWIA

Podejmujemy działania mające na celu ochrone zdrowia, jak i jej kontrolę, dla zwiększenia bezpieczeństwa
wszystkich obywateli.

Instytut poprzez swoje działania, jaki i wspieranie zewnętrznych inicjatyw, dokłada starań, aby promować
wśród Polaków postawy prozdrowotne.

Jednostki naukowe

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/jednostki

Zakłady

ZM

ZH

ZAKŁAD MEDYCYNY I ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD HIGIENY I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Podstawowymi zadaniami jednostki jest prowadzenie badań w zakresie medycyny i zdrowia publicznego
w szczególności badań związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Opracowanie programów prozdrowotnych
oraz rozwój krajowej polityki promocji zdrowia.

Zakład prowadzi analizę i ocenę jakościową produktów
leczniczych i suplementów diety. Opracowuje i wdraża
standardy w zakresie higieny. Prowadzi analizę i ocenę
dokumentacji w procesie certyfikacji produktów leczniczych. Wydaje opinie oraz ekspertyzy w toku certyfikacji.

ZP

ZE

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ZAKŁAD METOD EKSPERYMENTALNYCH

Głównymi kierunkami badawczymi jednostki jest psychologia zdrowia (znaczenie czynników środowiskowych
i osobowościowych w genezie chorób somatycznych,
możliwości zapobiegania chorobom cywilizacyjnym),
psychologia uzależnień oraz psychologia kliniczna.

Zakład prowadzi badania z użyciem innowacyjnych metod i narzędzi badawczych celem rozszerzenia spektrum
doświadczeń naukowych, dla których w finalnej wersji
można opracować standaryzację wykorzystywaną w dalszych etapach, jak np. prace rozwojowe.

Jednostki naukowe
Biura i ośrodki

BIURO CERTYFIKACJI
Zadaniem biura jest analiza i ocena dokumentacji w procesie certyfikacji wyrobów i usług oraz wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie
związanym z certyfikacją. Jednostka sprawuje również nadzór nad certyfikowanymi wyrobami.

BIURO AKREDYTACJI
Podstawowym zadaniem biura jest rozpatrywanie, analiza i ocena
wniosków akredytacyjnych dla jednostek medycznych oraz kierunków
edukacyjnych. Jednostka sprawuje również nadzór nad akredytowanymi podmiotami.

CENTRALNY OŚRODEK NORMALIZACYJNY
CENTRALNY
OŚRODEK
NORMALIZACYJNY

Ośrodek opracowuje i wdraża nowe normy dla producentów wyrobów, jednostek edukacyjnych oraz ogłasza wytyczne w zakresie ochrony zdrowia. CON prowadzi nadzór nad Krajowym Programem Bezpieczeństwa Jakości B2C.

Edukacja
i profilaktyka
Działalność edukacyjno-profilaktyczna Instytutu
Zdrowia skoncentrowana jest na dostarczaniu
nowoczesnych rozwiązań w formie programów
edukacyjnych oraz profilaktycznych.
Narzędzia programowe opierają się na nowoczesnych środkach dydaktycznych. Działalność
w tym zakresie skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych i średnich.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/czlonkostwo-naukowe

Członkostwo naukowe
w Narodowym Centrum Zdrowia
Członkostwo w Narodowym Centrum Zdrowia zrzesza naukowców
oraz osoby, które zainteresowane są problematyką ochrony zdrowia
oraz rozwojem medycyny i dziedzin pokrewnych.
Jako jednostka naukowo-badawcza posiadającą status towarzystwa specjalistycznego, wpisanego do rejestru Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, ma prawo
zrzeszać naukowców w celu rozwijania myśli oraz szerzenia wiedzy
w dziedzinach objętych zakresem działalności statutowej.
Narodowe Centrum Zdrowia ma również na celu integrację środowiska, podnoszenie standardów dotyczących ochrony zdrowia.
Członkostwo naukowe upoważnia do darmowej publikacji artykułów
w czasopiśmie “European Health Jurnal” oraz zniżek na uczestnictwo
w konferencjach organizowanych przez Instytut.

OTWÓRZ
KONTO IKU

WYBIERZ TYP KONTA

Członkostwo biznesowe
w Narodowym Centrum Zdrowia
Jesteś przedstawicielem osoby prawnej lub prowadzisz działalność
gospodarczą? Jeżeli tak, to Członkostwo Biznesowe jest idealnym
rozwiązaniem dla Ciebie oraz Twojej firmy!
Zasady są bardzo proste. Wystarczy, że będziesz wspierał prace i badania Instytutu Zdrowia poprzez opłacanie rocznej składki członkowskiej, a w zamian zyskasz nowe możliwości promocji i rozwoju
firmy.

WIĘKSZY PRESTIŻ

ZAUFANIE KLIENTÓW

Wspierając rozwój medycyny oraz
zdrowia publicznego Twoja firma zyska uznanie jako mecenas rozwoju
nauki i medycyny.

Klienci bardziej ufają firmom, a tym
samym częściej wybierają te, które
stosują zasady odpowiedzialności
społecznej.

WIARYGODNOŚĆ FIRMY

WZROST SPRZEDAŻY

Firmy, które angażują się w działalność prospołeczną stają się bardziej
wiarygodne dla potencjalnych partnerów.

Otrzymasz oficjalny certyfikat potwierdzajacy członkostwo, który możesz użyć jako narzędzie marketingowe do promocji i reklamy.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/czlonkostwo-biznesowe

Mecenat

Polskiego Zdrowia
Zyskaj prestiżowy tytuł Mecenasa Polskiego Zdrowia, który
jest szczególnym wyróżnieniem dla firm, które prowadzą
swoją działalność zgodnie z założeniami społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Tytuł nadawany jest przez Prezesa Narodowego
Centrum Zdrowia firmom oraz organizacjom,
które wspólnie z Narodowym Centrum Zdrowia angażują się w działalność promocji
i ochrony zdrowia.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/mecenat

DYPLOM NADANIA TYTUŁU MECENASA
Otrzymasz oficjalny dokument potwierdzający
nadanie tytułu Mecenasa Polskiego Zdrowia,
który możesz użyć jako narzędzie marketingowe do promocji i reklamy.

PRAWO DO ZNAKU IZWW

„

Przez okres uczestnictwa w Mecenacie
Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie
miała przywilej posługiwania się logo
Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich
materiałach promocyjnych.

W 2002 roku niezależna agencja badawcza MORI przeprowadziła badania, wedle których
34% konsumentów zakupiło produkt lub usługę, gdy dowiedziało się, że część zapłaconej kwoty przeznaczana była na jakiś cel społeczny.
Z kolei badania Business in The Community oraz Research International LTD pokazały, iż przy
porównywalnej jakości i cenie produktów ponad połowa osób biorących udział w badaniu wybierała produkt związany z celem społecznym.

Społeczna Rada Nauki
Społeczna Rada Nauki skupia autorytety z różnych
dziedzin życia publicznego i nauki.
Członkowie Rady, jako Ambasadorowie Narodowego Centrum Zdrowia, pełnią funkcję konsultacyjnodoradczą w zakresie merytorycznym i opiniotwórczym.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/rada

Osoby zasiadające w Radzie Nauki, na co dzień działają w szczególnych obszarach społecznych, gospodarczych oraz kulturalnych, dlatego mają najlepszy wgląd
w kwestie ważnych problemów i aktualnych potrzeb
społecznych. Taka wiedza daje możliwość inicjowania
konkretnych i skutecznych działań.

Zakres kompetencji Społecznej Rady Nauki:
INICJOWANIE

OPINIOWANIE

Inicjowanie konkretnych działań w zależności
od potrzeb społecznych.

Opiniowanie projektów społecznych, aktów
prawnych oraz stanowisk.

REPREZENTOWANIE

WSPIERANIE

Członkowie Rady mają status Ambasadorów
Narodowego Centrum Zdrowia.

Wspieranie własną wiedzą i doświadczeniem
działania służące rozwojowi Instytutu.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Zdrowia
w Warszawie publikuje książki i czasopisma
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
włączając w to dziedziny związane z życiem
człowieka, takie jak biologia, psychologia oraz
dziedziny pokrewne.
Oficjalnym czasopismem naukowym wydawanym
przez Instytut Zdrowia w Warszawie jest anglojęzyczny
kwartalnik „European Health Jurnal”.

Więcej informacji na stronie:

www.izww.pl/wydawnictwo

www.izww.pl

WYDAWNICTWO NAUKOWE
INSTYTUTU ZDROWIA W WARSZAWIE

