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Nierówności edukacyjne  
a zachowania zdrowotne i zdrowie

Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski

Wprowadzenie

Relatywnie zły stan zdrowia grup o  niskim statusie społecznym, 
wyjaśniany poprzez ich zwiększone narażenie na szeroko pojmo-

wane czynniki ryzyka zdrowotnego i  ograniczony dostęp do różno-
rodnych zasobów zdrowia, jest zagadnieniem od lat przewijającym 
się w rozwoju medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Jest także 
kwestią zaznaczoną w socjologii zdrowia1, która rdzennie socjologiczne 
zainteresowania stratyfikacją społeczną połączyła z przedmiotem uwa-
gi nauk medycznych. Przyjęcie opcji wartościujących (np. w nawiąza-
niu do idei równości społecznej, medycznego paternalizmu), a nawet 
współczujących z pokrzywdzonymi, pozwala w tym kontekście mówić 
nie tyle o  strukturalnych (statusowych) zróżnicowaniach społeczeń-
stwa, ile o  problemie nierównych szans na utrzymanie lub poprawę 
zdrowia, także nierówności w zdrowiu, i dążyć do przezwyciężenia tych 
problemów. 

W klasycznych ujęciach – np. monografiach społeczności, pamięt-
nikach lekarzy – fakt zdrowotnego upośledzenia nisko sytuowanych 
grup (np. ubogich, „zacofanych”, robotników) traktowany już był jako 
problem. Jednak mocny impuls do współczesnego wyeksponowania 
problematyki stratyfikacyjnych nierówności w zdrowiu dały brytyjskie 
badania z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 

1 Pomijamy tu temat nazewnictwa tej subdyscypliny, uznając użyte określe-
nie jako najbardziej ogólne, mieszczące w sobie historycznie pierwotną socjologię 
medycyny, choroby i późniejsze, bardziej szczegółowo nazywane jej obszary.
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(tzw. Raport Douglasa Blacka). Odnotowując postępującą poprawę 
stanu zdrowia ogółu brytyjskiego społeczeństwa wykazały, że proces ten 
nie obejmuje najniższych klas społecznych – tam wskaźniki zdrowia od 
lat pozostają raczej na niezmiennym poziomie. Równocześnie wśród 
wyżej sytuowanych grup stan zdrowia znacząco się polepsza i to one 
przyczyniają się do ogólnego postępu w zdrowiu zbiorowości. Ponadto 
klasy te „uciekają do przodu” na skalach zdrowia nisko sytuowanym, 
powiększając dystans dzielący w  tym aspekcie społeczeństwo. Zatem 
beneficjentami prozdrowotnych przemian okazały się te grupy, które 
wcześniej i  tak znajdowały się w  uprzywilejowanej pozycji – zarów-
no społecznej, jak i zdrowotnej. Obserwacja ta sprawiła, że problem 
wyrównywania nierówności związanych ze zdrowiem (tych możliwych 
do zmiany) zaczął wyraźnie zaznaczać się w politykach zdrowotnych, 
co ówcześnie wyeksponowała m.in. WHO strategia „Zdrowie dla 
wszystkich”.

Wielość i współzależność cech decydujących o przynależności do 
klasy, grupy statusu czy inaczej nazwanego miejsca w  stratyfikacji 
społecznej skłania badaczy (zwłaszcza zorientowanych praktycznie) 
do poszukiwania tych wyznaczników pozycji, które w  największym 
stopniu odpowiadają za stan zdrowia i dostęp do jego podstawowych 
uwarunkowań. Jednocześnie szuka się takich elementów stratyfika-
cyjnych, które na tle pozostałych są relatywnie łatwiejsze do zmiany 
in plus poprzez wdrażanie odpowiednich (społecznie aprobowanych, 
politycznie atrakcyjnych, ekonomicznie efektywnych, „opartych na 
dowodach” itp.) interwencji. Nie bez znaczenia są także potrzeby 
badań naukowych, dające preferencje takim wymiarom zróżnicowań 
społecznych, które względnie łatwo można opisać jako standardowe 
zmienne w analizach statystycznych. Ta potrzeba uproszczenia socjo-
logicznego pojęcia pozycji stratyfikacyjnej (klasy, warstwy, statusu) 
wynika też z  faktu dominacji badań prowadzonych w  perspektywie 
bliższej medycynie niż socjologii. Wszystkie te kryteria oraz dostęp-
ne ustalenia empiryczne kierują uwagę na dochód, a  jeszcze bardziej 
na wykształcenie jako tę cechę położenia społecznego, która może być 
szczególnie ważną w  kontekście nierówności dotyczących zdrowia. 
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Z drugiej strony jest wiele powodów (m.in. opcje polityczne niechętne 
reformom społecznym, biomedyczne paradygmaty naukowe), że ana-
lizy zróżnicowań zdrowia w swych dominujących nurtach prowadzone 
były nie tyle w  aspekcie wykształcenia (czy związanej z  nim pozycji 
w hierarchii społecznej), ile takich uwarunkowań jak płeć czy wiek2. 

Próby wyjaśnienia (i redukowania) nierówności dotyczących zdro-
wia związanych z wykształceniem idą w wielu kierunkach3. Opcje bliż-
sze medycynie akcentują rolę nierówno rozłożonych w strukturze spo-
łecznej szans dostępu do instytucji, świadczeń czy produktów systemu 
ochrony zdrowia, w tym nierównych możliwości pełnego wykorzysta-
nia dostępnych dóbr (np. społeczne różnice w dostępie do ubezpieczeń 
zdrowotnych, zróżnicowanie zdolności rozumienia przekazów medycz-
nych, inny kształt relacji i interakcji pomiędzy personelem medycznym 
a pacjentami z odmiennych stratyfikacyjnie grup). Jednak utrzymująca 
się popularność pochodzącej z połowy lat siedemdziesiątych XX wieku 
Marca Lalonde’a koncepcji pola zdrowotnego, wsparta przez rozwój 
populacyjnych programów profilaktycznych i  badań epidemiologii 
behawioralnej, a także wygodne dla polityków idee odpowiedzialności 
obywateli za własne zdrowie, kierują główną uwagę na tzw. zachowania 
zdrowotne (w najbardziej rozpowszechnionym znaczeniu „epidemio-
logicznym”, obejmujące m.in. sposób odżywiania, aktywność fizyczną, 
niepalenie tytoniu, umiarkowanie w  piciu alkoholu, konstruktywne 
radzenie sobie ze stresem, korzystanie z pomocy medycznej w sytuacji 
choroby, wykonywanie badań profilaktycznych) nazywane popular-
nie stylem życia. Te jego elementy uznane zostały za główne czynniki 
ryzyka lub potencjału zdrowotnego. Zróżnicowania tak specyficznie 
rozumianych stylów życia (a częściej poszczególnych zachowań), obser-
wowane pomiędzy odmiennymi grupami stratyfikacyjnymi, stały się 

2 Dopiero idee nierówności płci i dyskryminacji ze względu na wiek nadały 
tym pierwotnie neutralnym, biologicznym cechom odmienne, także polityczne 
znaczenia.

3 Zob. A. Ostrowska, Zróżnicowania społeczne i  nierówności w  zdrowiu, w: 
W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny 
Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 23–47.
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jedną z  głównych hipotez wyjaśniających powstawanie nierówności4 
opisanych we wspomnianym raporcie Douglasa Blacka. Mimo że licz-
ne późniejsze badania (zwłaszcza te zapoczątkowane w końcu pierw-
szej dekady XXI wieku przez zespół Michaela Marmota) akcentowa-
ły rolę szeroko pojętego środowiska społecznego i  warunków życia 
wśród głównych determinant zdrowia, w tym zachowań wpływających 
na zdrowie oraz związanych z nimi nierówności, to jednak wyjaśnie-
nia behawioralne niewiele straciły na znaczeniu5. Być może dzieje się 
tak dlatego, że zachowania zdrowotne wydają się w nauce obiektem 
łatwiejszym do badania, a w polityce do kształtowania, niż środowisko 
społeczne. Może też dlatego, że – co wyraźnie widać w naszym kraju – 
w systemie ochrony zdrowia socjologia pozostaje w cieniu innych dys-
cyplin, zwłaszcza tych bliskich medycynie i psychologii, dla której śro-
dowisko społeczne dopiero od niedawna staje się przedmiotem uwagi6.

Przyjęcie czy to hipotezy środowiskowej, czy behawioralnej jako 
wiodącej dla wyjaśnienia nierówności dotyczących zdrowia na ogół 
zbiega się ze stanowiskiem, że kluczem do ich niwelowania (i  ogól-
nej poprawy zdrowia) – obok reform systemu medycznego – jest edu-
kacja społeczeństwa. W  tej roli bywa ona jednak różnie ujmowana. 
Z jednej strony, co bliższe wyjaśnieniom środowiskowym, ukazywana 

4 Inne hipotezy wskazywały na bezpośredni wpływ środowiskowych warun-
ków życia na zdrowie, wpływ biologicznie determinowanego stanu zdrowia na 
możliwości osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej, a także sugerowały artefaktu-
alny charakter ustaleń dotyczących nierówności

5 Zgodnie z wynikami badania w 27 państwach UE, w Polsce palenie tytoniu 
odpowiada za 25% zgonów ogółem, nadużywanie alkoholu za 7% (i są to war-
tości większe niż w innych krajach), wysoki cholesterol za 14%, wysoki BMI za 
11%, niskie spożycie warzyw i owoców za 7% i niska aktywność fizyczna za 6%. 
Oszacowano też, że około połowa (54%) spadku umieralności z powodu choroby 
wieńcowej w latach 1991–2005 może wynikać z redukcji czynników jej ryzyka, 
a tylko 37% z  lepszego leczenia – za: Społeczne nierówności w zdrowiu, WHO, 
Regional Office for Europe, Copenhagen 2012.

6 M. Górnik-Durose (red.), Kultura współczesna a  zdrowie. Aspekty psycho-
logiczne, GWP, Gdańsk 2013; B. Jacennik, Strategie dla zdrowia. Kształtowanie 
zachowań zdrowotnych poprzez środowisko, Wizja Press&IT, Warszawa 2008.
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jest potrzeba podnoszenia poziomu ogólnie rozumianego wykształce-
nia obywateli i  ograniczania nierówności w  tym zakresie. Z drugiej, 
głównie w opcji behawioralnej, mówi się o edukacji zdrowotnej – roz-
wijaniu wiedzy, umiejętności i motywacji dotyczących spraw zdrowia. 
Pierwsze z tych ujęć zakłada, że wraz ze wzrostem wykształcenia na ogół 
rosną szanse na poprawę warunków życia wpływających na zdrowie 
(m.in. bardziej pewne zatrudnienie, wyższe dochody, mniej szkodliwa 
i uciążliwa praca, lepsze warunki mieszkaniowe, ale też większy kapi-
tał społeczny i  wsparcie). Jednocześnie wzrasta aktywność społeczna 
i skłonność do prozdrowotnych zachowań. Aktualnie zaciera się jednak 
klarowność tradycyjnych kategorii i podziałów związanych z wykształ-
ceniem – choćby przez upowszechnienie nowych technologii infor-
macyjnych, rozwój kształcenia ustawicznego, przemiany w  systemie 
edukacji, procesy migracyjne itp. – co generuje nowe pytania o  jego 
rolę w różnicowaniu zdrowia, a zwłaszcza o mechanizmy tego proce-
su. Z  kolei drugie ujęcie, choć od lat eksponowane w  dyscyplinach 
związanych ze zdrowiem, nadal nie daje jasności, na jakie elementy 
świadomości społeczeństwa powinno się zwrócić uwagę, bo przyczy-
niają się do działań i stylów życia korzystnych dla zdrowia. Naukowe 
teorie i wyjaśnienia (zarówno jednoczynnikowe, jak i złożone modele) 
cały czas oscylują tu wokół intuicji, przypuszczeń, hipotez, „zdrowe-
go rozsądku” i co najwyżej twierdzeń o bardzo ograniczonym zakre-
sie trafności. Natomiast praktyka nadal rzadko jeszcze wykracza poza 
skierowany do ogółu obywateli prosty przekaz informacji o  tym, co 
należy robić, a czego nie robić dla zdrowia, na ogół pod groźbą strachu 
wywołanego ryzykiem choroby lub utraty życia. 

W powyższym kontekście zauważony został problem, że edukacja 
zdrowotna, gdy trafia do osób o różnym ogólnym poziomie wykształ-
cenia, zwłaszcza gdy jej przekazy nie są odpowiednio dostosowane do 
zróżnicowanego odbiorcy, może wzmacniać zamiast niwelować nie-
równości w  zdrowiu. Osoby lepiej wykształcone mogą mieć łatwiej-
szy dostęp do jej komunikatów, bardziej się nimi interesować, lepiej je 
rozumieć, mieć większe możliwości zastosowania sugerowanych zale-
ceń itp. Tak więc ci o lepszym zdrowiu (z racji wykształcenia) uzyskują 
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dodatkowe wsparcie, którego nie dostają w takim samym zakresie nisko 
wykształceni obywatele z gorszym zdrowiem. Wśród lepiej wykształco-
nych dochodzi zatem do skumulowania zdrowotnego efektu obu typów 
edukacji (ogólnej i zdrowotnej). Stąd w promocji zdrowia rozwijają się 
nurty skupione na działaniach systemowych służących wyrównywaniu 
niedostatków ogólnego wykształcenia w społeczeństwie oraz na two-
rzeniu takich środowiskowych ułatwień dla zdrowego życia, które będą 
dostępne dla niżej sytuowanych grup.

W prezentowanym artykule skoncentrujemy się na kwestiach zróż-
nicowania zachowań zdrowotnych7 społeczeństwa polskiego (jego 
dorosłej części), związanych z wykształceniem. Na podstawie dostęp-
nych wyników badań spróbujemy syntetycznie przedstawić aktualny 
stan wiedzy w tym zakresie oraz pokazać, dlaczego badania te nie dają 
jeszcze klarownego obrazu problemu.

Rozwój problematyki  
w polskiej socjologii medycyny

Polska socjologia medycyny (reprezentowana przez zespół pod kie-
runkiem Magdaleny Sokołowskiej) wkroczyła w omawianą problema-
tykę w  połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, odwołując 
się przy tym głównie do Talcotta Parsonsa funkcjonalno-strukturalnej 
teorii choroby. Uwagę swą w obszarze zróżnicowań stylu życia skon-
centrowała na tzw. zachowaniach medycznych, akcentując przy tym 
działania związane z pełnieniem roli chorego i korzystaniem z państwo-
wej służby zdrowia. Próbowała weryfikować płynącą z ideologii socja-
listycznej tezę, że w społeczeństwie zacierają się różnice stratyfikacyjne, 

7 W  przyjętym przez nas rozumieniu zachowania zdrowotne to – zgodnie 
z propozycją Davida Gochmana – opinie, przekonania, motywy, wartości i inne 
kognitywne elementy oraz wszelkie wzory zachowania, działania i nawyki odnie-
sione do utrzymywania, przywracania i umacniania zdrowia, przejawiane jednak 
nie tyle w ogólnie określonej dziedzinie zdrowia, ile w tych obszarach, które epi-
demiologia włącza w pojęcie stylu życia związanego ze zdrowiem.
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a obserwowane odmienności w stylu i standardzie życia mają bardziej 
charakter kulturowy niż strukturalny8. Badania w  tym nurcie, które 
przeprowadziła Anna Titkow wśród mieszkańców Warszawy, wyka-
zały, że chociaż postawy wobec choroby i  skłonność do korzystania 
z pomocy medycznej są podobne wśród ogółu społeczeństwa, to wzrost 
wykształcenia sprzyja m.in. korzystaniu z  szerszego zakresu usług 
medycznych, krytycyzmowi wobec systemu ochrony zdrowia i przeko-
naniu o nierównych szansach na skuteczne leczenie. 

W końcu lat osiemdziesiatych, pod wpływem przemian w postrze-
ganiu uwarunkowań stanu zdrowia, w których akcentowano indywi-
dualną odpowiedzialność obywateli za własne zdrowie i wiodącą rolę 
ich sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej, niepalenia tytoniu 
i  umiarkowania w  konsumpcji alkoholu, socjologowie z  Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi zapoczątkowali cykl badań dotyczących tych 
zjawisk. W  swoich analizach teoretycznych, prowadzonych bardziej 
w perspektywie „dla” niż „o medycynie”, a więc z uznaniem zasadności 
wielu tez o  behawioralnych determinantach zdrowia, wskazywali na 
relatywny i jednocześnie ideologiczny ich charakter. W obszarze empi-
rycznym przeprowadzili natomiast kompleksową analizę stanu tych 
zachowań w społeczeństwie polskim (głównie w populacji aktywnych 
zawodowo), uchwyconego w  czasie zmiany systemu społeczno-poli-
tycznego (choć wówczas bez głębszych odniesień do tego historycz-
nego momentu)9. Wykazali, w jakich aspektach zachowania te różnią 
się ze względu na przynależność do odmiennych grup położenia spo-
łecznego, w tym wykształcenia, a w jakich są wspólne dla ogółu spo-
łeczeństwa. Wyjaśnień obserwowanego stanu zachowań poszukiwali 
nie tyle w  obszarze bezpośrednich uwarunkowań strukturalnych, ile 
w sferze związanych z nimi treści i sposobów myślenia społeczeństwa 

8 A. Titkow, Społeczne zróżnicowanie zachowań medycznych mieszkańców War-
szawy, w: M. Sokołowska, J. Hołówka, A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie, 
PWN, Warszawa 1976, s. 19–39.

9 A. Gniazdowski (red.), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, pró-
ba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Instytut Medy-
cyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 1990.
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o sprawach zdrowia10. Z powodu początków rozwoju tej problematyki 
położyli nacisk na analizy specyfiki potocznej świadomości zdrowotnej 
(w tym licznych jej niespójności, odmiennej racjonalności) oraz dosko-
nalenie warsztatu badawczego (wiele przemawiało za tezą, że dominu-
jące wówczas w badaniach metody sondażowe ograniczają możliwość 
adekwatnego poznania zarówno myślenia potocznego, jak jego zróżni-
cowań).

Problem społeczno-strukturalnego zróżnicowania świadomości zdro-
wotnej zespół ten szerzej podjął po kilku latach w badaniach łączących 
metody ilościowe i jakościowe11. Osią zainteresowań stało się poszuki-
wanie przyczyn pasywnego stosunku znacznej części społeczeństwa do 
zdrowia, pomimo powszechnych przekonań sprzyjających trosce o nie 
(jak m.in. przypisywanie mu wysokiej wartości, przyjmowanie na siebie 
odpowiedzialności za jego stan, uznanie wiodącej roli uwarunkowań 
behawioralnych). Przeprowadzone analizy wykazały, że niski poziom 
wykształcenia, najsilniej na tle innych zmiennych wyjaśniających 
zachowania zdrowotne (strukturalnych i  psychospołecznych), sprzyja 
specyficznej racjonalności (odmiennej niż profesjonalna), która pozwa-
la subiektywnie uzasadniać niską aktywność na rzecz zdrowia, a nawet 
działania szkodliwe dla niego12. Kwestie te rozwijane były w kolejnych, 

10 E. Korzeniowska, Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy, Instytut 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 1997; K. Puchalski, Zdrowie w świado-
mości społecznej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 1997.

11 Efekty pierwszych badań w tym obszarze przedstawia praca K. Puchalski, E. 
Korzeniowska, L. Piwowarska-Pościk, Aktywność zdrowotna a świadomość potocz-
na, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 1999.

12 K. Puchalski, E. Korzeniowska, Dlaczego nie dbamy o zdrowie? Rola potocz-
nych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności zdrowotnej, w: W. Piątkowski (red.), 
Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z  socjologii medycyny, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2004, s. 107–126; K. Puchalski, Zachowania antyzdrowotne i ich 
motywy w świadomości pracowników przedsiębiorstw, „Medycyna Pracy” 2004, 55 
(5), s. 417–424; K. Puchalski, Social differences in motivation for health-related 
behaviours, „Zdrowie Publiczne” 2006, 116(4), s. 548–553; E. Korzeniowska, 
Wykształcenie w  badaniach socjologii zdrowia – przemiany zjawiska i  dylematy 
interpretacyjne, w: A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła (red.), Metody, techniki i  praktyka 
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bardziej utylitarnych pracach badawczych tego zespołu, prowadzonych 
w międzynarodowym gronie, m.in. w kierunku określenia skutecznych 
sposobów edukacji zdrowotnej nisko wykształconych grup13.

W  końcu lat dziewięćdziesiątych Antonina Ostrowska podjęła 
zadanie wpisania problematyki zachowań zdrowotnych w szersze kon-
teksty socjologiczne. Choć w naukach medycznych popularne stało się 
pojęcie stylu życia, to niewiele łączyło je z treściami, jakie zawarte są 
w jego socjologicznych znaczeniach. Medycyna rzadko zwracała uwagę 
na fakt, że realizacja tych lub innych zachowań nie wynika wyłącznie 
z autonomicznej decyzji jednostki, ale że działanie kształtuje się pod 
wpływem zasobów i deficytów kulturowych oraz materialnych, zwią-
zanych z jej pozycją w strukturze społecznej. W tym kontekście autor-
ka wyróżniła dwa empirycznie reprezentowane style dbania o  zdro-
wie: prozdrowotny i medyczny. Ten pierwszy, charakterystyczny dla 
grup wyżej sytuowanych w stratyfikacji społecznej, polega na realizacji 
(nie zawsze z pobudek zdrowotnych) działań zbieżnych z postulatami 
medycznie (epidemiologicznie) pojętego zdrowego stylu życia. Drugi, 
bardziej rozpowszechniony na niższych szczeblach stratyfikacyjnych, 
to troska o zdrowie głównie w sytuacji choroby i w oparciu o korzy-
stanie z pomocy medycznej14. Okazało się także, że wykształcenie to 

badań społecznych, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Biel-
sko-Biała 2009, s. 129–147.

13 E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.), Nisko wykształceni pracownicy 
a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej, Stradins University, Riga 2010; 
E. Korzeniowska, K. Puchalski, Edukacja zdrowotna pracowników – wyzwania 
związane z poziomem wykształcenia, „Medycyna Pracy” 2012, 63(1), s. 55–71; 
K. Puchalski, E. Korzeniowska, Zróżnicowanie stosunku do edukacji zdrowotnej 
a wykształcenie. Polacy na tle pracowników z Hiszpanii, Łotwy i Słowenii, Zeszyty 
Naukowe Ochrony Zdrowia. „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2011, tom IX, 
nr 2, s. 85–96; E. Korzeniowska, K.Puchalski, E. Goszczyńska, J. Pyżalski, Should 
we adjust health education methodology to low-educated employees needs? Findings 
from Latvia, Poland, Slovenia and Spain, „Int. J. Occup. Med. Environ Health”, 
2014, 27(3), s.506–511 (http://dx.doi.org/10.2478/s13382-014-0268-6).

14 A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
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najważniejsza cecha, sprzyjająca nie tylko myśleniu mobilizującemu 
do dbania o zdrowie, ale także większości spośród zachowań prozdro-
wotnych. Stąd zasadne stało się pytanie, czy stymulowanie edukacji 
obywateli i  zmniejszanie nierówności w  tym obszarze nie powinno 
stać się najlepszą strategią dla polityki zdrowotnej państwa?15

Przywołane wyżej kierunki badań wpisują się na ogół, według kla-
sycznych podziałów, w nurt „socjologii dla medycyny” (lub lepiej: „dla 
polityki zdrowotnej”). Równolegle prowadzone są analizy, które uznać 
można za bliższe „socjologii o medycynie”. Dotyczy to zwłaszcza studiów 
nad ideologicznym charakterem koncepcji stylu życia związanego ze zdro-
wiem. Ponadto, jak empirycznie wykazały Agnieszka Borowiec i Izabella 
Lignowska, staje się on w niektórych kręgach obiektem kultu, aspiracji 
i kryterium ocen moralnych oraz cechą wyróżniającą pozycję społeczną16. 

W najnowszych zainteresowaniach socjologii zdrowia i medycyny 
w naszym kraju (a  także w  „socjologizujących” dokonaniach innych 
dyscyplin z obszaru zdrowia publicznego) zaobserwować można pró-
by wykazania własnej użyteczności w  polityce zdrowotnej, profilak-
tyce i  promocji zdrowia. Uwaga badaczy skupiona zostaje m.in. na 
zdolnościach komunikacyjnych, poznawczych i  innych dyspozycjach 
do działania nisko wykształconych grup, które limitują skuteczność 
adresowanych do nich przekazów, programów i  usług prozdrowot-
nych. Tu prowadzone są m.in. analizy z obszaru health literacy, ukazu-
jące problemy związane z odbiorem komunikatów dotyczących spraw 
zdrowia, także przekazywanych via Internet17. Innym przykładem jest 
poszukiwanie barier w  korzystaniu z  finansowanych przez państwo 
badań profilaktyki onkologicznej, ulokowanych głównie w specyficz-
nej racjonalności i szerszym kontekście kulturowym osób, którym są 

15 A. Ostrowska, Nierówności w  sferze zdrowia, „Kultura i  Społeczeństwo” 
1998, 42, 2, s. 149–163.

16 A. Borowiec, I. Lignowska, Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktyw-
ną klasy średniej w Polsce?, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, 3, s. 95–111 (doi: 
10.2478/v10276-012-0025-1). 

17 K. Puchalski, Internet a  możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, 
„Studia Edukacyjne” 2012, 23, s. 119–140.
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one oferowane (nisko wykształconych kobiet z terenów popegeerow-
skich)18. 

Wykształcenie, stan zdrowia  
i zachowania zdrowotne Polaków

Z uwagi na syntetyczny charakter prezentacji spróbujemy tu poka-
zać ogólne zjawiska, procesy społeczne i  zróżnicowania strukturalne 
dotyczące wykształcenia, zdrowia i zachowań zdrowotnych, nie siląc się 
na głębszą analizę pojawiających się przy tej okazji problemów. Część 
z nich omówimy zbiorczo w kolejnym podrozdziale.

Przemiany struktury wykształcenia 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat nastąpiły w Polsce 
istotne zmiany w  strukturze wykształcenia. Na podstawie danych ze 
spisów powszechnych przedstawia je tabela 1.

O  ile pod koniec minionego systemu społeczno-gospodarczego 
około 2/3 obywateli posiadało co najwyżej wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, a  tylko 1/3 stanowiła tzw. inteligencja, to aktualnie aż 
połowa ma ukończoną co najmniej szkołę średnią. Struktura skrajnych 
poziomów wykształcenia najbardziej zmieniła się pomiędzy dwoma 
ostatnimi spisami (o  ponad 13 punktów procentowych ubyło osób 
z wykształceniem co najwyżej podstawowym, a o 7 punktów przybyło 
z wyższym). 

18 A. Ostrowska, Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji, racjo-
nalności (przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet), „Studia Socjologiczne”, 
2011, 3, s. 73–94; A. Ostrowska, Profilaktyka dla ubogich. Przypadek profilakty-
ki raka szyjki macicy, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. „Zdrowie Publiczne 
i Zarządzanie” 2011, 9(2), s. 105–112.
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Tabela 1. Struktura wykształcenia w Polsce według spisów powszech-
nych z lat 1988, 2002 i 2011 (w %)

Wykształcenie/rok 1988 2002 2011
Wyższe 6,5 9,9 17,0
Policealne i średnie 24,7 31,5 31,6
Zasadnicze zawodowe 23,6 23,2 21,7
Gimnazjalne – – 4,9
Podstawowe ukończone, nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 45,3 33,4 19,7
Nieustalone – 2,0 5,2

Opracowanie własne

Lepiej wykształcone są kobiety i  na przestrzeni ostatniego dzie-
sięciolecia trend ten się umacnia. Najwyższy status edukacyjny mają 
ludzie młodzi – ponad połowa absolwentów uczelni ma nie więcej niż 
39 lat, a blisko co czwarty nie przekroczył trzydziestu. Z kolei absol-
wenci szkół zawodowych i  niżej wykształceni to osoby w dojrzałym 
wieku – blisko połowa z wykształceniem zasadniczym oraz dwie trzecie 
z podstawowym (ukończonym i nie) ma więcej niż 50 lat (wśród tych 
ostatnich blisko 60% ukończyło 65. rok życia). Ponadto gorzej wyedu-
kowani mieszkają częściej na wsi.

Poziom wykształcenia a stan zdrowia 

Wiele badań ukazuje, że wyższy status edukacyjny sprzyja lepsze-
mu zdrowiu, m.in. mniejszej liczbie chorób przewlekłych, rzadszemu 
doświadczaniu dolegliwości i  niepełnosprawności, lepszej aktualnej 
i oczekiwanej samoocenie zdrowia, częstszemu zadowoleniu ze stanu 
zdrowia, częstszemu doświadczaniu pozytywnych i  rzadszemu nega-
tywnych emocji. Przykładowo, częstość wysokiej samooceny zdrowia 
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– która uznawana jest za wartościowy jego wskaźnik ogólny – wyrażo-
na poprzez zsumowane odsetki bardzo dobrych i dobrych ocen, malała 
od 76% w grupie z wykształceniem wyższym, przez 73% z pomatu-
ralnym, 72% ze średnim ogólnokształcącym, 64% ze średnim zawo-
dowym, 57% z zasadniczym zawodowym i 47% z podstawowym, do 
40% wśród osób bez wykształcenia19. Inny przykład to silny związek 
współczynników umieralności (dla wszystkich głównych przyczyn 
zgonów) z  poziomem edukacji. Również długość dalszego trwania 
życia (w ogóle i bez ograniczeń sprawności) wykazuje wśród mężczyzn 
i kobiet w Polsce silne obniżenie wraz z niższym poziomem wykształ-
cenia20. 

Warto zauważyć, że różnice w  umieralności ogółem (a  także 
w  innych negatywnych wskaźnikach stanu zdrowia) pomiędzy prze-
ciwstawnymi grupami wykształcenia są w Polsce większe niż w wielu 
bardziej rozwiniętych gospodarczo krajach UE (także niż średnie war-
tości tych wskaźników dla UE). Jednocześnie różnica długości trwania 
życia Polaków i mieszkańców tamtych krajów jest mniejsza wśród lepiej 
wykształconych niż w grupie o niskim poziomie edukacji21. Podobną 
prawidłowość zaobserwowano w  odniesieniu do międzynarodowych 
różnic w obszarze zachowań zdrowotnych22.

Wykształcenie a zachowania związane ze zdrowiem 

Od czasu zmiany systemowej 1989 roku nie tylko znacząco 
poprawia się stan zdrowia społeczeństwa, ale sukcesywnie wzrasta też 

19 Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS 2011.
20 Społeczne nierówności w  zdrowiu w  Polsce, WHO, Regional Office for 

Europe, Copenhagen 2012; http://wsse.krakow.pl/strona2/attachments/artic-
le/41/Spoleczne%20nierownosci%20w%20zdrowiu%20w%20Polsce.pdf.

21 Tamże.
22 K. Puchalski, E. Korzeniowska, Zróżnicowanie stosunku do edukacji zdro-

wotnej.
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odsetek osób, które uważają, że dbają o własne zdrowie23. Grupy lepiej 
wykształcone na ogół częściej niż słabiej wyedukowane przyznają się do 
realizacji zdrowego stylu życia. Ponadto systematycznie częściej ogólnie 
deklarują, że prowadzą styl życia zdrowszy, niż kilka lat temu, oraz że 
lepiej dbają o redukcję napięć i  stresów, uprawiają więcej sportu lub 
innych aktywnych form wypoczynku, odżywiają się bardziej zdrowo24.

Sposób odżywiania się jest na ogół tym czynnikiem, który najczę-
ściej postrzegany jest w społeczeństwie w roli głównego wyznacznika 
stanu zdrowia, a  przynajmniej najważniejszego elementu zdrowego 
stylu życia.

Od końca minionego stulecia niezmiennie blisko 3/4 społeczeń-
stwa ocenia, że odżywia się zdrowo i wraz ze wzrostem wykształcenia 
opinia ta podzielana jest częściej25. Sondaż przeprowadzony po upły-
wie blisko dekady od zmiany systemowej 1989 roku pokazał ponad-
to, że lepsza edukacja sprzyjała poczuciu respondentów, że ich rodziny 
żywią się bardziej zdrowo niż przed zmianą systemu. Lepiej wykształ-
ceni częściej byli przekonani, że prozdrowotne modyfikacje jadłospisu 
wynikają z  dobrego zaopatrzenia rynku we wszystkie produkty, czę-
ściej też deklarowali chęć zmiany swoich nawyków żywieniowych na 
zdrowsze26. Wykształcenie sprzyjało zatem wykorzystaniu możliwości, 
jakie dla zdrowszego odżywiania pojawiły się w  nowej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej. Po upływie kolejnych dziesięciu lat, co pokazał 
podobny sondaż, tendencja do modyfikacji odżywiania się nie uległa 
zmianie27, jednak w każdej grupie wykształcenia już mniejsze odsetki 

23 Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, 
CBOS, Warszawa, sierpień 2012, komunikat z badań, oprac. R. Boguszewski.

24 Zdrowe życie w Polsce, TNS OBOP, Warszawa, wrzesień 2008, komunikat 
z badań.

25 Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, CBOS, Warszawa, listopad 2010, 
komunikat z badań, oprac. K. Wądołowska.

26 Nawyki żywieniowe: oceny, opinie, zachowania, CBOS, Warszawa, styczeń 
1998, komunikat z badań.

27 Zdrowe życie w Polsce, TNS OBOP, Warszawa, wrzesień 2008, komunikat 
z badań.
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wskazywały na dokonane zmiany w jedzeniu (tabela 2). Zatem względ-
na stabilizacja po dwudziestu latach od przełomu nieco osłabiła poten-
cjał dalszych przemian żywieniowych.

Tabela 2. Samoocena zmian w sposobie odżywiania się w latach 1998 
i 2008 a wykształcenie – na podst. sondaży: CBOS z 1998 roku („Jak 
Pan/i ocenia, czy obecnie sposób odżywiania się Pana/i i Pana/i rodzi-
ny jest zdrowszy, taki sam, czy też mniej zdrowy niż 10 lat temu?”) oraz 
TNS OBOP z 2008 roku („Czy Pan(i) odżywia się zdrowiej, mniej 
zdrowo czy tak samo jak kilka lat temu?” – dane w %)

Rok badania / 
wykształcenie 

Zdrowszy / 
zdrowiej

Taki sam /  
tak samo

Mniej zdrowy /
mniej zdrowo

Trudno  
powiedzieć

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008
Podstawowe 38 23 37 68 17 8 9 1

Zasadnicze 
zawodowe

42 31 28 54 22 14 7 1

Średnie 59 35 23 54 10 10 7 1
Wwyższe 67 43 17 46 9 11 7 1

Opracowanie własne

Lepsza edukacja sprzyja przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia 
(m.in. jedzeniu przynajmniej trzech posiłków dziennie, zaniechaniu 
pojadania między posiłkami)28. Sprzyja też utrzymaniu takiej masy cia-
ła, która uznana jest za prawidłową według wskaźnika BMI29. Ponadto 
wiąże się z odchudzaniem – wśród osób z wykształceniem podstawo-
wym tylko co piąta deklaruje, że kiedykolwiek w życiu się odchudzała, 

28 Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Pola-
ków, CBOS, Warszawa, listopad 2005, komunikat z  badań, oprac. J. Lewan-
dowska.

29 Czy Polacy jedzą za dużo?, CBOS, Warszawa, wrzesień 2014, komunikat 
z badań, oprac. M. Omyła-Rudzka.
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natomiast z wyższym już ponad połowa. Co trzecia osoba w tej ostat-
niej grupie stosowała jakąś dietę w  poprzednim roku, podczas gdy 
wśród ogółu co czwarta. Najlepiej wykształceni częściej stosują leki lub 
suplementy wspomagające odchudzanie. Paradoksalnie, oni też czę-
ściej niż pozostali deklarują jedzenie ponad miarę, a  także objadanie 
się z łakomstwa30.

Lepiej wykształceni częściej sprawdzają datę przydatności i  skład 
nabywanych produktów spożywczych. Częściej też kupują te oznaczo-
ne jako zdrowe lub ekologiczne, co może świadczyć nie tylko o rozwi-
niętej świadomości zdrowotnej, ale też podatności na zabiegi marke-
tingowe.

Rekreacyjna aktywność fizyczna, realizowana w różnych formach, 
częstsza jest wśród lepiej wykształconych. Dotyczy to zwłaszcza takich 
aktywności, które wiążą się z nowymi trendami (np. bieganie). I cho-
ciaż wyżej wyedukowani częściej kojarzą muskuły z brakiem wrażliwo-
ści i inteligencji, to jednocześnie częściej korzystają z siłowni31.

Badania z lat osiemdziesiątych wskazywały, że osoby z najniższym 
wykształceniem najrzadziej podzielały pogląd o  zdrowotnej warto-
ści ćwiczeń fizycznych i  najrzadziej angażowały się w  tego rodzaju 
działania32. Sytuacja ta utrzymuje się aktualnie – osoby z wykształ-
ceniem podstawowym trzykrotnie częściej nie uprawiają żadnego 
sportu (73% spośród nich) w  porównaniu do tych z  wykształce-
niem wyższym (22%)33. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że niżej 

30 Zob. m.in.: Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, CBOS, War-
szawa, wrzesień 2009, komunikat z badań, oprac. K. Pankowski; Diety Pola-
ków, CBOS, Warszawa, sierpień 2014, komunikat z badań, oprac. M. Omyła-
-Rudzka.

31 Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało, CBOS, Warszawa, wrzesień 
2009, komunikat z badań, oprac. K. Pankowski.

32 J. Nosko, Aktywność fizyczna, w: A. Gniazdowski (red.), Zachowania zdro-
wotne, s. 154–170. 

33 Polak zadbany-troska o  sylwetkę i własne ciało, CBOS, Warszawa, wrzesień 
2009, komunikat z  badań, oprac. K. Pankowski; Aktywność fizyczna Polaków, 
CBOS, Warszawa, wrzesień 2013, komunikat z badań, oprac. M. Omyła-Rudzka.
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wykształceni częściej wykonują pracę wymagającą wysiłku fizyczne-
go, stąd w naturalny sposób mogą wybierać bardziej pasywny wypo-
czynek.

O  ile niżej wykształceni wśród motywów uprawiania aktywności 
fizycznej wskazują głównie względy zdrowotne, o  tyle lepiej wyedu-
kowani na ogół przywołują więcej motywów i  częściej mówią m.in. 
o przyjemności z tym związanej i względach towarzyskich34.

Palenie tytoniu w Polsce od przełomu społeczno-gospodarczego 
staje się coraz rzadsze. Wraz ze wzrostem wykształcenia, od zasadni-
czego35 po wyższe, systematycznie maleje odsetek palących (blisko 
dwukrotna różnica pomiędzy skrajnymi grupami), a  także spada 
przeciętna liczba papierosów wypalanych jednego dnia. Ponadto 
w okresie minionych kilkunastu lat największy procentowy spadek 
częstości palenia nastąpił właśnie wśród osób z wykształceniem wyż-
szym (choć w  grupie najczęściej palących dynamika ta okazała się 
niewiele niższa)36. 

Niżej wykształceni częściej są narażeni na bierne palenie, zarówno 
w domach, jak i w miejscu pracy37.

Nadużywanie alkoholu, na tle innych zjawisk związanych z jego 
konsumpcją, wydaje się najważniejszym problemem społecznym 
i  zdrowotnym. Jednak ustalenie faktycznego poziomu i  wzorów 
spożycia alkoholu w  społeczeństwie, w  tym epizodów intensywne-
go picia oraz uzależnienia, jest bardzo trudne (drażliwość problemu, 

34 Sport i aktywność fizyczna, Eurobarometr 72.3, Komisja Europejska, marzec 
2010.

35 Najniższa kategoria wykształcenia grupuje w  większości osoby najstarsze 
(podstawowe), czasami też najmłodsze (gimnazjalne), które w sposób charaktery-
styczny dla wieku rozstają się z paleniem lub jeszcze nie rozpoczęły palenia. 

36 J. Czapiński, Indywidualna jakość i  styl życia, w: J. Czapiński, T. Panek 
(red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, „Con-
temporary Economics” 2013, 7, s. 172–278 (doi: 10.5709/ce.1897-9254.107).

37 Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Pol-
ska 2009–2010, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010 (http://www.mz.gov.pl/
wwwfiles/ma_struktura/docs/sondaz_tyt_15112010.pdf ).
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zafałszowania autooceny, zjawisko aprobaty społecznej itp). Przykła-
dowo, analizy metodologiczne dowodzą, że wyrażone wobec ankie-
tera deklaracje dotyczące upicia się ukazują zaniżoną o  kilkanaście 
punktów procentowych skalę zjawiska38. W  tym kontekście ogólny 
wskaźnik średniej wielkości spożycia jest mało informacyjny (bo 
m.in. ponad 1/5 dorosłego społeczeństwa nie pije alkoholu, około 
10% odpowiada za blisko połowę konsumpcji, pomiędzy grupami 
płci występują ogromne różnice), a eksponowany problem uzależnie-
nia dotyczy relatywnie niewielkiej części społeczeństwa (bezpośrednio 
około 2%).

Mało wiarygodne deklaracje składane w  niektórych sondażach 
ukazują, że do upicia się przynajmniej raz w roku częściej przyznają 
się osoby z wyższym wykształceniem i częściej też potwierdzają swój 
udział w sytuacjach, które mogą świadczyć o uzależnieniu39. Jednak 
inne badania nie potwierdzają takiej prawidłowości40. Z  kolei dane 
dotyczące sprzedaży mogą powodować niedoszacowanie spożycia 
wśród nisko sytuowanych grup, co wynika z  wpływu szarej strefy 
napojów alkoholowych (ocenianej obecnie na 10–30% legalnego ryn-
ku41), której głównymi beneficjentami wydają się te właśnie grupy. 

Analiza zmieniającej się struktury spożycia (masowa konsumpcja 
piwa, wzrastająca wina i ekskluzywnych napojów spirytusowych, spa-
dek udziału wódki) może sugerować, że coraz częściej realizowane są 
wzory picia właściwe dla klasy średniej. To natomiast pozwala stawiać 
hipotezę o  wzroście konsumpcji wśród lepiej wykształconych grup, 
które też ponoszą największe wydatki na zakup alkoholu. Badania 

38 Zob. A. Sułek, Social desirability po polsku, w: M. Grabowska (red.), Metoda 
i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych, Opinie i Diagno-
zy nr 23, CBOS, Warszawa 2012, s. 73–95.

39 Postawy wobec alkoholu, CBOS, Warszawa, sierpień 2010, komunikat 
z badań, oprac. M. Feliksiak.

40 J. Czapiński, Indywidualna jakość i styl życia, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), 
Diagnoza społeczna 2013. 

41 Polski Przemysł Spirytusowy, Społeczna odpowiedzialność, Problemy i wyzwa-
nia, http://zppps.pl/pl/problemy-i-wyzwania,27 (dostęp 3.11.2014).
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sondażowe wydają się potwierdzać tę hipotezę w odniesieniu do kobiet, 
natomiast nie potwierdzają w przypadku mężczyzn42.

Radzenie sobie ze stresem, stosowane sposoby i  ich skuteczność 
– jak sugerują nieliczne dane sondażowe – nie różnią się pomiędzy 
odmiennymi grupami wykształcenia. Jednak im wyższe wykształcenie, 
tym częściej pojawia się troska o to, by w życiu codziennym i w pracy 
doświadczać mniej napięć i stresów. Wzrost poziomu edukacji sprzyja 
zwłaszcza próbom ograniczania stresu w kontekście pracy43.

Doświadczanie stresu, ogólnie rzecz biorąc, jest częściej deklaro-
wane przez niżej wykształconych. Oni też częściej odczuwają różne 
negatywne emocje. Jednak, jak pokazują szczegółowe analizy, róż-
ne typy stresów w  różnym stopniu są udziałem odmiennych grup 
wykształcenia44. 

Korzystanie z usług medycznych, choć jest głównym sposobem 
troski o zdrowie w opinii i wzorach zachowań nisko wykształconych, 
częściej występuje wśród wyżej edukowanych. Dotyczy to zwłasz-
cza usług opłacanych z własnej kieszeni (absolwenci szkół wyższych 
korzystają blisko trzykrotnie częściej niż podstawowych) oraz opła-
canych przez pracodawcę w ramach abonamentu (różnica dziesięcio-
krotna)45. 

Mimo powszechnej krytyki dostępności i  jakości usług medycz-
nych, dokonywanej zwłaszcza przez lepiej wyedukowaną część spo-
łeczeństwa, nisko wykształceni częściej są zadowoleni z  ich istnie-
jącego stanu. Lepiej oceniają jakość leczenia i  obsługi w  zakładach 
opieki zdrowotnej, dostęp do badań diagnostycznych i  do lekarzy 

42 Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce 2008, PARPA, http://www.parpa.pl/
download/wyniki%20badania%20wzory%20konsumnpscji%202008_%20
2%20metody_poprMFdoc.pdf (dostęp 27.10.2014).

43 Zdrowe życie w Polsce, TNS OBOP, Warszawa, wrzesień 2008, komunikat 
z badań.

44 J. Czapiński, Indywidualna jakość.
45 J. Czapiński, Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opinie społecz-

ne, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009, Warszawa, Rada 
Monitoringu Społecznego.
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specjalistów, a  także częściej dokonują ogólnej pozytywnej oceny 
systemu opieki zdrowotnej46. Wydaje się, że tego typu oceny mogą 
wzmacniać w tej grupie dominację medycznego stylu troski o zdro-
wie i nie sprzyjać innej aktywności prozdrowotnej niż wizyty w pla-
cówkach leczniczych finansowane w ramach powszechnego ubezpie-
czenia.

Potoczne sposoby myślenia o zdrowiu są także, zazwyczaj wyraź-
niej niż wyżej opisane zachowania, zależne od poziomu edukacji. Oso-
by o niskim wykształceniu częściej są przekonane, że sposób ich postę-
powania wobec zdrowia jest efektem wychowania w młodości i – co 
dotyczy zwłaszcza zachowań ryzykownych – powielania obserwowa-
nych w  otoczeniu wzorów47 oraz poczucia, że zachowania te poma-
gają zredukować stres. Co ciekawe, gorzej wykształceni wskazują wię-
cej motywów swoich ryzykownych działań oraz mniej powodów dla 
prozdrowotnych niż lepiej wyedukowani. Ci drudzy wśród przyczyn 
swojego postępowania – zwłaszcza prozdrowotnego – częściej ekspo-
nują zainteresowanie sprawami zdrowia, ale także chęć przeciwdziała-
nia ewentualnej chorobie, radzenie sobie z problemami dotyczącymi 
wyglądu bądź sprawności, spontaniczny lub towarzyski charakter dzia-
łań i wynikającą z nich przyjemność48. 

Niżej wykształceni częściej zauważają zależność zdrowia – zwłaszcza 
własnego – od biologii organizmu (genów, starzenia się) oraz opieki 
medycznej, także takich czynników jak sytuacja finansowa, warunki 
pogodowe, bakterie i wirusy w otoczeniu czy odpowiednie ubieranie 
się, rzadziej natomiast widzą tu rolę swoich zachowań. Z drugiej stro-
ny wykształcenie słabo różnicuje przekonania o wpływie na zdrowie 

46 Opinie o  funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, CBOS, 
Warszawa, lipiec 2014, komunikat z badań, oprac. N. Hipsz.

47 Osoby lepiej wykształcone, gdy realizują jakieś działania ryzykowne dla zdro-
wia, na ogół częściej spotykają się z negatywnymi reakcjami swojego środowiska 
społecznego, same też częściej podejmują tego typu reakcje – zob. A. Borowiec, 
I. Lignowska, Czy ideologia. 

48 Zob. m.in. K. Puchalski, Social differences; E. Korzeniowska, K. Puchalski, 
Edukacja zdrowotna.
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– pojęte ogólnie, nie jako własne – zachowań eksponowanych w kon-
cepcji stylu życia49. 

Choć niektóre badania sugerują, że niższe wykształcenie wiąże się 
z częstszymi preferencjami dla zdrowia wśród wybieranych wartości50, to 
wiąże się też z rzadszym myśleniem o wpływie własnego postępowania 
na zdrowie. Ponadto sprzyja reakcjom złości na zalecenia i zakazy doty-
czące działań ryzykownych51. Przykładowo, istotna różnica pomiędzy 
grupą z wykształceniem nie wyższym niż zasadnicze i tą powyżej średnie-
go w przypadku zgody ze stwierdzeniem „denerwuje mnie, że tyle mówi 
się o paleniu tytoniu” wynosiła 34 punkty i znacznie przewyższała inne 
zróżnicowania, wynikające choćby z wieku czy faktu palenia52.

Niżej wykształceni rzadziej deklarują zainteresowanie przekazami 
dotyczącymi spraw zdrowia (zarówno chorób, jak i  zdrowego stylu 
życia). Częściej je ignorują, a nawet starają się nie dopuszczać tej wie-
dzy do siebie. Częściej też uważają, że przekazy na temat zdrowego 
życia są niezrozumiałe i  niejasne oraz sprzeczne i  niebudzące zaufa-
nia53. Pod wpływem tych przekazów rzadziej skłonni są rezygnować ze 
swoich niezdrowych przyzwyczajeń i przyjemności. W ogóle rzadziej 
są chętni do zmiany zachowań, zwłaszcza wtedy, gdy nie odczuwają 
problemów zdrowotnych54.

49 Zob. E. Korzeniowska, K. Puchalski, J. Pyżalski, P. Wojtaszczyk, E. Iwa-
nowicz, Opracowanie i upowszechnienie metod promocji zdrowia dostosowanych do 
specyficznych potrzeb pracujących o niskim poziomie wykształcenia, Instytut Medy-
cyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2007 (raport niepublikowany); A. Borowiec, 
I. Lignowska, Czy ideologia.

50 Wartości i  normy, CBOS, Warszawa, sierpień 2013, komunikat z  badań, 
oprac. R. Boguszewski.

51 K. Puchalski, E. Korzeniowska, Zróżnicowanie stosunku do edukacji.
52 K. Puchalski, Opinie Polaków dotyczące palenia tytoniu – czy wpływają na 

zahamowanie spadku jego rozpowszechnienia? „Problemy Higieny i Epidemiolo-
gii” 2013, 94(2), s. 215–225.

53 K. Puchalski, E. Korzeniowska, Dlaczego nie dbamy; E. Korzeniowska, 
K. Puchalski, J. Pyżalski, P. Wojtaszczyk, E. Iwanowicz, Opracowanie i upowszech-
nienie.

54 K. Puchalski, Social differences; Zdrowe życie.
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Niższy poziom edukacji nie sprzyja dobrej ocenie własnej wiedzy 
o tym, jak dbać o zdrowie, ani potrzebie, by dowiedzieć się więcej. Nie 
sprzyja też czerpaniu informacji na ten temat z Internetu, prasy, porad-
ników oraz wykładów i warsztatów. W edukacji zdrowotnej osoby niżej 
wykształcone częściej obawiają się zakazów i straszenia oraz treści trud-
nych do zrozumienia, niechętnie też odnoszą się do „szkolnych” skoja-
rzeń (testów sprawdzających ich wiedzę, publicznego zabierania głosu)55.

W podsumowaniu tego fragmentu warto zaznaczyć, że grupy niżej 
wykształcone na ogół częściej – nie zawsze z własnego wyboru – cha-
rakteryzują się mniej korzystnym (bo „medycznym” i  „zachowaw-
czym”) stylem troski o zdrowie, ponadto rzadziej realizują zachowania 
prozdrowotne, natomiast częściej te opisywane jako ryzykowne. Mają 
mniejsze zasoby wiedzy i  umiejętności związanych z rozumieniem 
komunikatów dotyczących zdrowia i choroby oraz z dbaniem o zdro-
wie. Rzadziej prezentują gotowość do prozdrowotnych zmian w zacho-
waniach i zdolność do kontynuowania podjętej zmiany. Rzadziej też 
uzyskują wsparcie społeczne dla większości zachowań prozdrowotnych, 
natomiast częściej dla ryzykownych. Ujawniają mniejszą otwartość na 
przekazy edukacji zdrowotnej, jak również rozpowszechnienie innych 
przekonań, postaw i sposobów myślenia raczej niesprzyjających działa-
niom korzystnym dla zdrowia.

Należy jednak odnotować, że choć w  niektórych aspektach stylu 
życia, także poszczególnych zachowań i przekonań zdrowotnych moż-
na zauważyć wyraźne liniowe ich związki z poziomem wykształcenia, 
to w innych tylko ogólne tendencje, różnie ukierunkowane zależności, 
a nawet ich brak. Ponadto siła obserwowanych związków często nie 
upoważnia do daleko idących interpretacji. Ale taki obraz zróżnicowań 
może nie tyle odzwierciedlać rzeczywiste relacje wykształcenia i przed-
stawionych elementów sytuacji zdrowotnej, ile wynikać z  relatywnie 
skąpej liczby dostępnych ustaleń oraz stosowanego warsztatu badaw-
czego (konceptualizacji, metodologii, narzędzi, zakresu analiz). 

55 K. Puchalski, E. Korzeniowska, Zróżnicowanie stosunku.
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Problemy dotyczące badań empirycznych  
w omawianej dziedzinie

W interpretacjach danych ukazujących relacje pomiędzy statusem 
edukacyjnym a zachowaniami zdrowotnymi (także stylem życia, zdro-
wiem) warto mieć na względzie szereg ograniczeń. Część z nich wiąże 
się ze zmienną wykształcenie. 

Dotąd nie wypracowano stanowiska ułatwiającego porównania 
i  syntezę wiedzy w  tym zakresie. W kafeteriach pytań kwestionariu-
szy mamy do czynienia z rozmaitymi poziomami wykształcenia oraz 
kryteriami ich wyodrębniania. Różna jest liczba wyróżnianych etapów 
edukacji (na ogół od trzech do ośmiu) lub zliczane są lata pobierania 
nauki. W innych miejscach ustawiane są granice pomiędzy wyodręb-
nionymi poziomami wykształcenia – np. absolwenci szkół policeal-
nych raz są traktowani jako jedna zbiorowość z tymi kończącymi szko-
ły średnie (np. w badaniach GUS), innym razem z tymi po wyższych 
uczelniach (np. Diagnoza Społeczna), odmiennie też wygląda grupo-
wanie uwzględnionych poziomów edukacji w ramach prowadzonych 
analiz. Podobnym problemem jest kwalifikowanie osób będących 
w fazie kształcenia. Dla nich tworzy się ogólną kategorię „uczących się” 
lub wprowadza osobne klasy poszczególnych nieukończonych etapów, 
rozmaicie łączonych w późniejszych analizach z innymi kategoriami56. 
Pojawia się też problem w analizach trendów, związany z ustaleniem 
porównywalnych kategorii wykształcenia dla okresów rozdzielonych 
reformami systemu edukacji, które zmieniały strukturę poszczegól-
nych szczebli wykształcenia. 

W  interpretacji wykształcenia pomija się też inne problemy, jak 
m.in. jego charakter i  jakość. Nie wiemy np. czy, na ile i  jak pro-
fil wykształcenia (np. humanistyczny, przyrodniczy, techniczny) 

56 Jednym z takich połączeń jest przypisywanie osób z nieukończonym wyż-
szym poziomem wykształcenia do tego poziomu, który ukończyły. Wówczas 
występuje ryzyko „zawyżania” obrazu badanych zjawisk w tej grupie, gdyż część 
jej reprezentantów zbliża się do sfinalizowania kolejnego etapu edukacji, ale 
w wynikach klasyfikowana jest do niższej kategorii.
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oddziałuje na myślenie i  postępowanie względem zdrowia. Niektóre 
dane (m.in. przyczynkowe badania studentów różnych kierunków, 
absolwentów odmiennych szkół zawodowych) sugerują potrzebę roz-
woju tego rodzaju refleksji. Można też zastanawiać się, czy np. absol-
wenci szkół zaocznych z małych miejscowości to ta sama kategoria, co 
dziennych z renomowanych placówek wielkomiejskich. Ponadto, czy 
np. jakość (a zarazem wpływ) wykształcenia nabytego przed umasowie-
niem edukacji jest tożsama z tą oferowaną obecnie.

Kolejna kwestia to milczące założenie, że każdy kolejny rok eduko-
wania w podobny sposób wpływa na analizowane zjawiska związane 
ze zdrowiem. Tymczasem np. badacze amerykańscy sugerują, że zależ-
ności liniowe pomiędzy wykształceniem a paleniem tytoniu występu-
ją w przypadku każdego dodatkowego roku edukacji dopiero u osób, 
które mają za sobą dziesięć lat nauki. Podkreślają przy tym, że dzieje 
się tak wówczas, gdy ta dekada to okres nauki szkolnej w młodości, 
a nie suma lat dokształcania w późniejszych latach życia57. W Polsce 
poprzestaje się tu na próbach wskazywania, w którym miejscu procesu 
kształcenia przebiega linia podziału pomiędzy bardziej i mniej zaanga-
żowanymi w dbanie o zdrowie58. W interpretacjach ustaleń pomija się 
też pytanie, czy i jak dalece „niedawni” absolwenci różnią się od tych, 
którzy mieli więcej czasu by zapomnieć albo zweryfikować w  życiu 
wcześniej nabytą wiedzę59. Problem ten stanowi wyzwanie szczególnie 
z uwagi na obecny boom edukacyjny i koncepcję uczenia się przez całe 
życie. W tym kontekście pojawia się pytanie, jak traktować zjawiska 
samokształcenia – m.in. czy można je traktować wymiennie z  inny-
mi formami, jak modyfikują one status edukacyjny wyznaczony przez 

57 D.M. Cutler, A. Lleras-Muney, Education and Health: Evaluating Theories 
and Evidence, National Bureau of Economic Research, Cambridge, June 2006.

58 E. Korzeniowska, Wykształcenie w badaniach.
59 Z tym wiąże się też inny problem – powszechne grupowanie w jedną katego-

rię wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego – to pierwsze zazwyczaj dotyczy 
starszych respondentów, którzy zakończyli swą edukację formalną wiele lat temu, 
to drugie obejmuje najczęściej nastoletnie osoby, które są dopiero w początkach 
swej drogi edukacyjnej.
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inne kryteria? Tu osobnego rozważenia wymagają różne formy samo-
kształcenia za pomocą Internetu, w tym problem poziomu tzw. kom-
petencji cyfrowych. 

W  związku z  dylematami dotyczącymi zmiennej wykształcenia 
pojawia się też pytanie o nowe jej wskaźniki albo alternatywy. Przy-
kładowo, według socjologów z  łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy 
samoocena poziomu wykształcenia nie wydaje się obiecującym kie-
runkiem poszukiwań60. Dyskusji wymaga natomiast koncepcja health 
literacy i jej rola w refleksji na temat relacji pomiędzy wiedzą a zacho-
waniami zdrowotnymi. 

Kolejna grupa problemów wiąże się z pojęciem zachowań zdrowot-
nych i jego operacjonalizacją. Warto zdawać sobie sprawę, że uzyskiwa-
ne pod tym szyldem wyniki odnoszą się m.in. do: 

– zarówno zachowań sensu stricte, jak elementów świadomości 
(przekonań, motywów, wartości), które często traktuje się jako zmien-
ne wyjaśniające zachowania;

– realizowanych działań, jak również przekonań respondentów, że 
reprezentują oni jakiś typ postępowania, zamierzają podjąć lub porzu-
cić działanie, podejmują starania i  próby w  tym zakresie, zmieniają 
nawyki, etc.; 

– wybranych parametrów funkcjonowania organizmu, traktowa-
nych jako wskaźniki sposobu postępowania (np. poziom cholesterolu, 
tętno, wskaźnik BMI); 

– wybranych pojedynczych zachowań, jak ich zestawów (tworzo-
nych dowolnie na użytek danego badania lub zaczerpniętych ze zna-
nych konstruktów, jak np. indeks pozytywnych czterech zachowań61 

60 E. Korzeniowska, Wykształcenie w badaniach.
61 Obejmuje cztery zachowania: niepalenie, prawidłowe BMI, jedzenie pięć 

razy dziennie warzyw i  owoców oraz regularną aktywność fizyczną. Stosowa-
ny jest często w badaniach epidemiologicznych (w Polsce np. K. Kozakiewicz, 
M. Tendera, J. Piwoński, J. Głuszek, E. Wiercińska, W. Bielecki, T. Zdrojewski, 
W. Piotrowski, Czynniki socjoekonomiczne i ich zróżnicowanie w populacji polskiej. 
Wyniki programu WOBASZ, „Kardiologia Polska” 2005, 63: 6, supl. 4.
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bądź indeks zachowań zdrowotnych Zygfryda Juczyńskiego62) lub 
całej uogólnionej aktywności w dziedzinie zdrowia (określanej m.in. 
jako styl/tryb życia, sposób traktowania zdrowia, pro/antyzdrowotne 
aktywności).

Co istotne, nawet te najczęściej badane zachowania (sposób odży-
wiania się, aktywność fizyczna, picie alkoholu, palenie tytoniu) wskaź-
nikowane są na wiele różnych sposobów63. 

Kolejny problem wynika z  tego, że relacje pomiędzy wykształce-
niem a zachowaniami zdrowotnymi określa się głównie na podstawie 

62 Stosowany głównie przez psychologów zdrowia, obejmujący 4 typy zacho-
wań: prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne 
reakcje psychiczne, praktyki zdrowotne (Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w psy-
chologii zdrowia, „Przegląd Psychologiczny” 1999, 42, 4, s.43–56).

63 Przykładowo aktywność fizyczna w  Diagnozie Społecznej określana jest 
na podstawie pytania „Czy uprawia P. aktywnie którąś z  form sportu, ćwiczeń 
fizycznych?”, gdzie kafeteria obejmuje jedenaście kategorii działań. W  bada-
niu WOBASZ użyto pytanie „Czy zdarza się P. wykonywać ćwiczenia fizyczne 
(np. biegać, jeździć na rowerze, pływać, gimnastykować się, pracować na działce 
itp.) przez co najmniej 30 min. bez przerwy?”. Z kolei w sondażu CBOS „Jaki 
sport uprawiał P. w  ciągu ostatniego roku ?”, przy kafeterii złożonej z dziesię-
ciu kategorii, częściowo podobnych jak w Diagnozie Społecznej. W badaniach 
IMP w Łodzi pytano „Czy jest P. osobą, która stara się na co dzień dbać o swoją 
sprawność fizyczną, gimnastykować się, uprawiać sport?” lub „Biorąc pod uwagę 
ostatnich kilka lat proszę ocenić, jak często P. ćwiczy, uprawia sport (np. chodzi 
na siłownię, gra w piłkę) lub podejmuje dodatkowy wysiłek fizyczny (np. dłu-
gie spacery, praca na działce)? Proszę wybrać jedną odpowiedź: robię to regu-
larnie przez cały rok przynajmniej raz w tygodniu, robię to tylko w sezonie (np. 
zimą jeżdżę na nartach), robię to zrywami (przez krótki czas jestem aktywny, 
a potem długo nic nie robię), nie podejmuję takich działań, inna odpowiedź”. 
W diagnozach aktywności fizycznej stosowane są też dwie wersje kwestionariu-
sza IPAQ (popularyzowanego w ramach badań międzynarodowych), który miał 
obiektywizować dane w tym zakresie, ale – jak się wydaje – nie spełnia takiej roli. 
Podobna różnorodność dotyczy innych zachowań. Nawet w pozornie najprostszej 
do ustalenia kwestii palenia tytoniu np. nie zawsze wiadomo, czy odpowiedź na 
pytanie „Czy pali P. tytoń?” dotyczy tylko codziennego nawyku, czy także działań 
okazjonalnych.
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ocen tych ostatnich, dokonywane przez badanych. Nasuwa się zatem 
pytanie czy, jak i  na ile ich status edukacyjny może wpływać na 
postrzeganie własnych działań. Sadząc po ustaleniach dotyczących 
subiektywnej oceny stanu zdrowia, lepiej wykształceni różnią się od 
nisko wykształconych m.in. tendencją do bardziej krytycznych opi-
nii na temat własnego zdrowia. Podejrzewa się, że zjawisko to zaniża 
w diagnozach poziom rzeczywistych nierówności w  zdrowiu spowo-
dowanych statusem społeczno-ekonomicznym64. Możliwe, że osoby 
lepiej wyedukowane są też bardziej krytyczne w odniesieniu do swo-
ich zachowań w sferze zdrowia – za taką tezą przemawia m.in. fakt, 
że często mają one większą wiedzę na temat zdrowego stylu życia, 
natomiast wśród nisko wykształconych dbanie o  zdrowie zazwyczaj 
jest ograniczane do przestrzegania kilku ogólnych zaleceń (typu: nie 
przeziębiać się, myć ręce, jeść świeże produkty, unikać nałogów, cho-
dzić do lekarza). Ta hipoteza, choć wymaga weryfikacji, stanowi jedną 
z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyniki badań pokazują 
relatywnie niewielkie zróżnicowanie zachowań zdrowotnych Polaków 
ze względu na ich poziom wykształcenia. Nie wiadomo też, czy i na ile 
wykształcenie sprzyja „poprawnym” odpowiedziom – jak dalece odpo-
wiedzi te oddają tylko społecznie aprobowane, jak bardzo rzeczywiste 
zachowania i sposoby myślenia.

Warto też wspomnieć, że w analizach roli wykształcenia rzadko jesz-
cze kontrolowany jest wpływ innych cech – m.in. demograficznych, 
w tym szczególnie płci i wieku (a wśród najlepiej wykształconych jest 
więcej kobiet i osób młodych, wśród najniżej edukowanych dominu-
ją najstarsi). Inny problem to status wykształcenia w  grupie zmien-
nych obejmujących ponadto dochód i sytuację zawodową (tzw. SES). 
W  opracowaniach dotyczących zachowań zdrowotnych wykształce-
nie bywa traktowane jako najlepszy wskaźnik SES, m.in. dlatego, że 

64 T. Bago d`Uva, O. O`Donnel, E. Van Doorsler, Differential health repor-
ting by educational level and its imapact on the measurement of health inequali-
ties among older Europeans, „International Journal of Epidemiology” 2008, 37, 
s.1375–1383.
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warunkuje pozycję zawodową i dochód65. Niektórzy badacze postulują 
jednak dalsze analizy relacji pomiędzy tymi zmiennymi66. W odniesie-
niu do polskiego społeczeństwa aktualnie widać niedostatek danych, 
które pozwoliłyby rzetelnie określić relacje wykształcenia i zachowań 
zdrowotnych, przy kontroli różnych zestawów zmiennych społeczno-
-demograficznych.

Na koniec wspomnieć trzeba o  metodach gromadzenia danych. 
Dominujące w tej problematyce badania typu sondażowego zazwyczaj 
nie są w  stanie uchwycić wielu cech tych zjawisk, jakimi są działa-
nia zrelatywizowane do zmieniających się sytuacji życia codzienne-
go, a  zwłaszcza style myślenia, postawy i  inne aspekty świadomości. 
W omawianym obszarze wyraźnie ujawnia się zjawisko silnej zależno-
ści efektów diagnozy od konstrukcji pytań w kwestionariuszach67.

65 Dominującą rolę wykształcenia uznano także np. w odniesieniu do palenia 
tytoniu w 11 krajach UE – zob. M. Hiusman, A.E. Kunst, M. D. Mackenbach, 
Inequalities in the prevalence of smoking in the European Union: comparing educa-
tion and income, „Preventive Medicine” 2005, vol. 40, issue 6, s. 756–764.

66 Refleksja ta rozwija się szczególnie w  odniesieniu do relacji wykształce-
nia i  wskaźników stanu zdrowia / wybranych chorób. Niektórzy dowodzą, że 
wykształcenie dominuje – zwłaszcza gdy analizuje się choroby układu krążenia 
(za: K. Kozakiewicz i wsp., Czynniki socjoekonomiczne). Inni uważają, że część 
efektów wpływu każdego z elementów SES może być zarówno wyjaśniana, jak 
zapośredniczona przez inne, częściowo niezależne i częściowo współzależne ele-
menty. Zdaniem tych drugich, w analizach predyktywnej siły zmiennych socjo-
ekonomicznych nie wolno zaniedbywać tego zjawiska – zob. np.: E. Lahelma, P. 
Martikainen, M. Laaksonen, A. Aittomaki, Pathways between socioeconomic deter-
minants of health, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2004, 58: 
327–332; S. Geyer, O. Hemstrom, R. Peter, D. Vagero, Education, income, and 
occupational class cannot be used interchangeably in social epidemiology. Empirical 
evidence against a common practice, „Journal of Epidemiology and Community 
Health” 2006, 60: 804–810.

67 K. Puchalski, O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych, 
w: A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła (red.), Metody, techniki i praktyka badań społecznych, 
s. 147–161.
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Podsumowanie.  
Perspektywy rozwoju problematyki

Aktualnie w Polsce zaznacza się wiele różnorodnych, często prze-
ciwstawnych zjawisk i procesów, które mogą mieć wpływ na przyszłość 
socjologicznych badań problematyki edukacyjnych nierówności zwią-
zanych ze zdrowiem. Wydaje się, że na koniec można je syntetycznie 
przedstawić w tabeli ukazującej zarówno te prawdopodobnie sprzyjają-
ce, jak oddziałujące w przeciwnym kierunku.

Tabela 3. Uwarunkowania rozwoju socjologicznej problematyki nie-
równości edukacyjnych związanych ze zdrowiem

Czynniki potencjalnie sprzyjające Czynniki potencjalnie niesprzyjające
Rosnące znaczenie problematyki 
nierówności w zdrowiu i nierówności 
edukacyjnych w programach 
i politykach międzynarodowych

Potrzeby związane z marketingiem 
produktów zdrowotnych kierowanych 
do nisko wykształconych grup

Coraz częściej dostrzegana mała 
skuteczność kampanii profilaktycznych 
wśród nisko wykształconych 
grup, stymulująca refleksję nad 
uwarunkowaniami problemu

Rozwój potrzeb medycyny w zakresie 
usprawniania komunikacji lekarz-
pacjent (nisko wykształcony)

Rozwój badań epidemiologii i innych 
dyscyplin, dostarczających materiałów 
do analiz socjologicznych

Brak krajowej polityki zdrowia 
publicznego realnie podejmującej 
problem nierówności w zdrowiu

Słabnąca rola nisko wykształconych jako 
kategorii konsumenckiej, grupy interesu

Uznawanie perspektywy medycznej 
(nauk o zdrowiu) jako wystarczającej do 
objaśnienia problemu

Poszukiwanie rozwiązań w obszarze 
wiedzy o zachowaniach jednostki (nauk 
o komunikacji, dydaktyki, psychologii), 
z pominięciem o społeczeństwie 

Zanikanie w działalności naukowej 
mechanizmów promujących pogłębioną 
refleksję 

Opracowanie własne
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Gdyby zaistniały dogodne warunki rozwoju omawianej problema-
tyki, warto byłoby podążać w niej w następujących kierunkach:

– redefinicja kategorii wykształcenia w badaniach socjologicznych 
(uwzględnianie różnych jej aspektów, nowych typów i procesów zdo-
bywania wiedzy itp.)

– wykorzystanie socjologicznych aspektów pojęcia stylu życia 
w operacjonalizacji badań, w miejsce redukcjonistycznie ujmowanych 
zachowań zdrowotnych

– podjęcie bardziej owocnych prób uwspólnienia wskaźników 
wykształcenia, zdrowia i zachowań zdrowotnych w celach umożliwie-
nia analiz porównawczych oraz ukazujących dynamikę procesów

– rozwój refleksji metaanalitycznej, syntetyzującej zgromadzone 
ustalenia różnych dyscyplin i źródeł 

– uzupełnienie badań ilościowych (także na etapie operacjonaliza-
cji) o  ustalenia pochodzące z  analiz jakościowych, ukazujących kul-
turowy i  sytuacyjny kontekst zmiennych strukturalnych i  badanych 
zjawisk zdrowotnych.

W dalszym ciągu wyzwaniem jest interdyscyplinarne poszukiwanie 
istoty relacji i mechanizmów wpływu wykształcenia na stan zdrowia, 
a także wykształcenia na zachowania zdrowotne i zachowań zdrowot-
nych na zdrowie, zamiast bardziej lub mniej świadomej akceptacji 
ogólnych założeń i hipotez dotyczących tego wpływu. Tu pojawia się 
też wciąż odżywający problem, jak dalece założenia dotyczące wpływu 
tych lub innych zachowań na zdrowie mają oparcie w jednoznacznych 
ustaleniach naukowych, a  jak bardzo wynikają z kreacji społecznych 
i kulturowych (tradycji, mód, wpływów grup interesu itp.).
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