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Streszczenie 
W 2008 roku Komisja Europejska powołała Inicjatywę Wspólnego Programowania Zdrowia Dieta dla Zdrowego Życia. 
W jej ramach w 2012 roku został zainicjowany projekt pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy”, który stanowił 
naukową sieć zespołów badawczych w obszarze ”determinanty diety i aktywność fizyczna”. Swoją działalność 
„DEDIPAC Centrum Wiedzy” prowadził w latach 2013-2016, uczestniczyło w niej ponad 300 europejskich naukowców 
z 13 krajów. Z Polski udział w projekcie wzięli udział badacze m.in. z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  
W artykule przestawiono europejską ideę wspólnego programowania, organizację prac w projekcie “DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” oraz  omówiono wybrane rezultaty prac poznańskich naukowców. 
 
Słowa kluczowe: projekt europejski, dieta, aktywność fizyczna   
 

Abstract 
The European Commission has initiated and facilitated the Joint Programming Initiative (JPI) A Healthy Diet for  
a Healthy Life. Within this JPI The Determinants of Diet and Physical Activity (DEDIPAC) Knowledge Hub (KH) project 
– a network of scientific research teams working in the "determinants of diet and physical activity" field was 
established in 2012. DEDIPAC Hub KH conducted its research in the years 2013-2016, with over 300 scientists from 
13 European countries participating. The Poznan University of Medical Sciences (PUMS) took part in the network. 
This paper presents the European idea of joint programming, the organization of studies within the project 
"DEDIPAC Knowledge Centre" and discusses selected results of the research of PUMS scientists. 
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W ostatnich latach obserwuje się alarmujący wzrost 

występowania chorób związanych ze stylem życia – 
otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy i nowotworów [1]. Motywowanie obywateli  
do wprowadzenia i utrzymania zdrowego stylu życia  
jest priorytetem dla większości krajów członkowskich 
Unii Europejskiej w próbie ograniczenia ryzyka chorób 
związanych ze stylem życia. Często takie działania  
są ograniczone możliwościami badawczymi, jak i finanso-
wymi poszczególnych państw czy organizacji. W celu 
ułatwienia tego procesu, potrzebne jest zintegrowane 
podejście, wykorzystujące wspólną metodologię i zasoby 
wielu krajów.  

Komisja Europejska rozpoczęła i wspiera tzw. 
wspólne programowanie (Joint Programming Initiatives 
– JPI) w zakresie prac badawczych związanych  
z poważnymi problemami społecznymi. Wspólne 
programowanie jest procesem, w którym kraje 
członkowskie biorą udział w definiowaniu, rozwijaniu  
i wprowadzaniu w życie strategicznych programów 
badawczych, w oparciu o wspólną wizję tego, w jaki 
sposób można odpowiadać na zmiany społeczne, 
których żaden z krajów członkowskich nie jest w stanie 
rozwiązać samodzielnie. Zastosowanie tzw. wspólnego 
programowania wśród krajów europejskich może pomóc 
w zebraniu zasobów w celu wsparcia bardziej 
wszechstronnych badań na szerszą skalę, z większą 
różnorodnością w prowadzeniu tych badań i implemen-
tacji wyników. Umożliwia też unikanie niepotrzebnego 
powtarzania, wspomaga rozwój i zastosowanie wy-
standaryzowanych metod badawczych, procedur, 
narzędzi, infrastruktury i zarządzania danymi, 
potrzebnych w prowadzeniu badań o wysokiej jakości. 
Wspólne programowanie powinno też wspomóc 
ujednolicenie infrastruktury badawczej, włączając 
czynnik ludzki, co umożliwia bardziej efektywne 
zastosowanie uzyskanych wyników. Dodatkowo takie 
działanie nie tylko pomaga ujednolicić i zdefiniować 
wspólne cele badawcze, ale także połączyć i/lub 
rozdzielić budżety badawcze uczestniczących krajów. 

Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony 
w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku. 
Jednym z takich programów jest Inicjatywa Wspólnego 
Programowania „Zdrowa Dieta dla Zdrowego Życia” 
(Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for  
a Healthy Life" – JPI HDHL). Celem jej jest „by w roku 
2030 wszystkie kraje europejskie miały motywację, 
możliwość, umiejętność i okazję odżywiać się z zastoso-
waniem zdrowej diety z różnorodnych rodzajów 
jedzenia, miały zdrowe poziomy aktywności fizycznej  
i znacząco obniżone zostaną przypadki chorób związa-
nych ze stylem życia”. [2] 

Niewłaściwie zbilansowana dieta i styl życia 
przyczyniają się do powstawania dietozależnych chorób 

przewlekłych – chorób układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy i nowotworów [1]. Zdrowa dieta wraz  
z właściwą aktywnością fizyczną i unikanie siedzącego 
trybu życia uważane są za kluczowe determinanty 
zdrowia. Dlatego w ramach JPI HDHL w 2012 r. został 
zainicjowany projekt pod nazwą “DEDIPAC Centrum 
Wiedzy” (DEDIPAC KH – the Knowledge Hub on the 
DEterminants of DIet and Physical Activity Choice). 
„DEDIPAC Centrum Wiedzy” stanowi naukową sieć 
zespołów badawczych pochodzących z krajów będących 
członkami JPI HDHL w obszarze ”determinanty diety  
i aktywność fizyczna”.  

Do inicjatywy „DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
przystąpiło 13 agencji finansujących z następujących 
krajów europejskich: Austria, Dania, Belgia, Finlandia, 
Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, 
Hiszpania, Wielka Brytania oraz Polska. W projekcie 
udział wzięło ponad 300 badaczy z 46 instytucji 
naukowych. Wśród nich: Uniwersytet Medyczny  
w Grazu, Instytut Biomedycyny w Helsinkach, francuska 
Międzynarodowa Agencja ds. Badań Raka, uniwersytety 
z Monachium, Kolonii, Bonn, Ulm, uniwersytet  
w Limerick z Irlandii, uniwersytety z Bolonii, Rzymu  
i Turynu, uniwersytety z Aberdeen i Cambrigde (Instytut 
Zdrowia Publicznego), hiszpańskie centrum Badań 
Cukrzycy i chorób Metabolicznych. Z Polski do udziału  
w projekcie DEDIPAC KH wybrane zostały następujące 
uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piase-
ckiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Pozna-
niu (UMP) i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Jak określono w 2013 roku [3] DEDIPAC KH jest 
nakierowany na:  

 utworzenie wystandaryzowanych, bardziej 
ustawicznych pan-europejskich analiz potrzeb, 
tzn. monitorowania diety, aktywności fizycznej, 
siedzącego trybu życia i zmian w tych 
zachowaniach;  

 badanie głównych korelat i determinant tych 
zachowań w i pośród populacji, w celu 
wspomożenia prawodawstwa i interwencji;  

 wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek 
poprzednich i aktualnych interwencji i prawo-
dawstwa  

 zidentyfikowanie i porównanie najlepszych 
praktyk w Europie i porównanie ich z zagrani-
cznymi odpowiednikami. 

W ramach projektu utworzona została europejska 
interdyscyplinarna sieć ekspertów, dzięki pracy których 
powstaje pierwotna baza wiedzy na temat determi-
nantów, zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej  
i siedzącego trybu życia oraz metodologii ich badania.  

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” zapewniał wzmocnie-
nie i ułatwienie międzynarodowej współpracy i komuni-
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kacji pomiędzy istniejącymi społecznościami naukowymi. 
Celem tych badań było określenie głównych zachowań 
promujących zdrowie i zachowań ryzykownych. Okre-
ślono również główne determinanty zainteresowania  
i zaangażowania w zachowania prozdrowotne. Podejście 
to umożliwiło zrozumienie, jak prawodawstwo i wielo-
wymiarowe interwencje wpływają na te determinanty  
i zachowania w celu promocji zdrowia w Europie. 
Ustalono także sposoby monitorowania i nadzorowania 
tych interwencji [4].   

Wyznaczono trzy obszary tematyczne pracy 
DEDIPAC KH, które działały równocześnie i w ścisłym 
powiązaniu, celem oceny i nadzorowania interwencji  
i prawodawstwa w zdrowiu publicznym poprzez 
eksplorację i modelowanie determinant w diecie, 
aktywności fizycznej i (siedzącym) trybie życia. Trzy 
obszary tematyczne opisano następująco:  

1: Ocena i harmonizacja metod w przyszłych 
badaniach, nadzorowaniu, monitorowaniu  
i ewaluacji interwencji i prawodawstwa;  

2: Determinanty diety, aktywności fizycznej  
i siedzącego trybu życia w cyklu życia i w grupach 
ryzyka;  

3: Ewaluacja i porównanie interwencji w zdrowiu 
publicznym i prawodawstwie, nakierowane na 
poprawę diety, aktywności fizycznej i siedzącego 
trybu życia w cyklu życia.  

Każdy z obszarów tematycznych składał się  
z różnych zbiorów zadań, które zostały wykonane przez 
współpracujących ekspertów z różnych grup badawczych 
zorganizowanych w DEDIPAC KH [3]. Przewodniczącym 
prac DEDIPAC KH został Johannes Brug (Faculty of Social 
and Behavioural Sciences –  University of Amsterdam, 
Holandia), zastępcami: Paul Finglas (Institute of Food 
Research, Wielka Brytania) oraz Ute Nöthlings 
(University of Bonn, Department of Nutrition and Food 
Sciences, Niemcy). 

Omówienie wszystkich prac konsorcjum i ich 
rezultatów przekracza ramy tego opracowania. Do końca 
2016 roku opublikowano 21 prac pełnotekstowych, 
ponad 20 artykułów oczekuje na recenzje/publikację, 
eksperci zaangażowani w projekt wygłosili ponad  
45 wykładów/referatów na międzynarodowych 
konferencjach – dokładne informacje dostępne są  
w raporcie [5].  

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić 
informacje dotyczące wybranych rezultatów pracy  
w „DEDIPAC Centrum Wiedzy” naukowców z Uniwersy-
tetu Medycznego w Poznaniu. Zaangażowaliśmy  
się głównie w prace obszaru tematycznego drugiego,  
w którym udział wzięło w trakcie trwania projektu  
od 91 do 100 badaczy, reprezentujących ponad 40 
instytucji naukowych, 21 różnorodnych dyscyplin 
naukowych z 11 krajów. Zespół podzielił się na podgrupy 

robocze w zależności od wieku osób badanych będących 
w centrum ich zainteresowań: młodzież, dorośli, starsi. 
Utworzono sieć współpracujących naukowców, wyło-
nieni liderzy koordynowali prace z wykorzystaniem 
technik zdalnej pracy, pracy w tzw. chmurze, nie 
zabrakło też bezpośrednich spotkań, pełnych zaanga-
żowania i entuzjazmu, z żywymi dyskusjami.  

W efekcie wspólnych prac utworzono raport  
z trzema listami (dla poszczególnych grup wiekowych) 
determinant zachowań żywieniowych, nt. środków  
i metod używanych do oceny kluczowych (rdzeniowych) 
determinant zachowań żywieniowych oraz rezultaty 
(skutki) tych zachowań. Kolejnym etapem tej pracy było 
przygotowanie systematycznych przeglądów literatury 
(ang. systematic literature review – SLR). Podkreślić 
należy, że na początku trwania programu „DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” mieliśmy okazję uczestniczyć  
w szkoleniach nt. korzystania z różnorodnych baz 
danych, przygotowywania SLR, oceny metodologii badań 
itd. Wspólna praca w obszarze drugim obejmowała 
identyfikację słabych i mocnych stron obecnie 
stosowanych metodologii i narzędzi. Celem tych działań 
było zbudowanie nowego, zintegrowanego systemu 
narzędzi badawczych, dzięki jednoczesnemu zastoso-
waniu metod stosowanych wcześniej oddzielnie –  
do pomiaru diety, aktywności fizycznej i (siedzącego) 
trybu życia.  

Ważnym elementem naszych prac w ramach 
projektu DEDIPAC był udział w międzynarodowym 
zespole pod przewodnictwem Heinera Boeing (German 
Institute of Human Nutrition, Poczdam). Efektem było 
przygotowanie pracy na temat sezonowości spożycia: 
Seasonality of food groups and total energy intake:  
a systematic review and meta-analysis [6]. 

Na ukończeniu są kolejne dwie publikacje typu SLR 
o czynnikach wpływających na zachowania żywieniowe 
osób starszych (Individual social – cultured determinants 
of dietary intake in community-dwelling older adults –  
a DEDIPAC study oraz Individual functional determinants 
of dietary intake in community-dwelling older adults –  
a DEDIPAC study), w przygotowaniu których braliśmy 
udział. Pracami tego zespołu kierowała Dorothee Volkert 
(Institut für Biomedizin des Alterns, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen, Norymberga). 

W ramach podzadania, nasz zespół brał udział  
w pracach związanych z budowaniem repozytorium 
determinantów żywieniowych według wypracowanego 
przez konsorcjum modelu DONE (Determinants  
of Nutrition and Eating). W trakcie prac określano  
wagę poszczególnych deteminant zgodnie z przyjętymi 
kryteriami modelu DONE. W efekcie powstała kolejna 
praca, przedstawia ona opracowaną przez badaczy 
strukturę determinantów żywienia (DONE framework). 
Praca oczekuje na recenzję, a ogólnie dostępne jest 
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interaktywne narzędzie przedstawiające tę strukturę 
(www.uni-konstanz.de/DONE). 

Nasz zespół przedstawiał idee wspólnego 
programowania (Joint Programming Initiatives) oraz 
Inicjatywę Wspólnego Programowania Zdrowa Dieta dla 
Zdrowego Życia na konferencjach naukowych, 
prelekcjach i spotkaniach organizowanych dla studentów 
naszego Uniwersytetu. Na zorganizowanych przez nas 
warsztatach studenci i młodzi pracownicy nauki mieli 
okazję do zapoznania się z metodologią przygoto-
wywania SLR. Uczestniczyli również w seminariach na 
temat związków diety i depresji. 

W czerwcu 2016 roku w Katowicach odbyła się 
konferencja Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. 
Ponieważ część naszego poznańskiego zespołu  
to psychiatrzy, chcieliśmy przybliżyć inicjatywę „DEDIPAC 
Centrum Wiedzy” w kontekście relacji między zdrowiem 
psychicznym a problemem otyłości. Zorganizowaliśmy 
specjalną sesję, na której dr hab. A. Suwalska omówiła 
założenia projektu DEDIPAC oraz rolę depresji jako 
determinanty diety. Związek depresji z niedożywieniem 
u osób starszych (prof. dr hab. K. Wieczorowska-Tobis) 
analizowany był w oparciu o wyniki uzyskane  
w ogólnopolskim badaniu POLSENIOR. Poruszono 
również problematykę powiązań między zaburzeniami 
nastroju a otyłością (dr n med. D. Łojko). O wadze 
poruszanych tematów może świadczyć to, że mimo, że 
sesja odbywała się wcześnie rano, sala była pełna 
słuchaczy, zadawano wiele pytań prelegentom,  
a ożywione dyskusje toczyły się jeszcze długo po 
zakończeniu sesji. Na interdyscyplinarnej konferencji 
Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse 
przedstawiliśmy w formie wykładów i sesji plakatowej 
kolejne efekty prac  inicjatywy „DEDIPAC Centrum 
Wiedzy”. Poruszono m.in. tematy: w kontekście zdrowej 

diety osób starszych mieszkających w środowisku 
domowym omówiono możliwe bariery i ograniczenia, 
związek witaminy A w diecie osób starszych  
z zaburzeniami poznawczymi i otępieniem; kwestie diety 
i aktywności fizycznej w prewencji spadku masy i siły 
mięśniowej osób starszych. Streszczenia prezentacji 
opublikowane zostały w czasopiśmie Postępy Dietetyki 
w Geriatrii i Gerontologii (vol.2, 2016) [7-10].  

Oficjalnie inicjatywa “DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
(DEDIPAC – the Knowledge Hub on the DEterminants  
of DIet and Physical Activity Choice) zakończyła  
się w grudniu 2016 roku Nasz zespół, już  
z doświadczeniem wyniesionym z JPI, kontynuuje  
pracę naukową w obszarze zagadnień związanych  
z tematyką diety i nawyków żywieniowych. Nawiąza-
liśmy liczne kontakty, poznaliśmy wielu naukowców  
z różnych ośrodków w całej Europie. Zostaliśmy 
zaproszeni do współpracy przez badaczy z paryskiego 
ośrodka L’Institut National de la Recherche Agrono-
mique (INRA).Od 2015 roku rozpoczęliśmy badania 
dotyczące cukrzycy u pacjentów z chorobą dwubiegu-
nową, a od jesieni 2016 roku w Klinice Psychiatrii 
Dorosłych UMP realizowany jest szereg projektów 
dotyczących aktywności fizycznej w depresji, związku 
ćwiczeń fizycznych z nastrojem i funkcjonowaniem 
poznawczym oraz diety w depresji i chorobie afektywnej 
dwubiegunowej.  

Raport z działań i ich efektów wszystkich zespołów  
i obszarów tematycznych „DEDIPAC Centrum Wiedzy” 
dostępny jest na stronie internetowej www.dedipac.eu 
[11]. Tam też udostępnione są informacje nt. dalszych 
prac Inicjatywy Wspólnego Programowania Zdrowa 
Dieta dla Zdrowego Życia, omówienie których przekracza 
ramy tego artykułu.  
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