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Czy organizować specyficzne programy prozdrowotne
dla starszych wiekiem pracowników?

Starzenie się społeczeństw stało się istotnym wyzwaniem dla współczesnego świata. W ramach Strategii
Lizbońskiej Unia Europejska uznała to zjawisko za jeden z
trzech kluczowych problemów do rozwiązania do 2010
roku [1], W Polsce również obserwujemy niekorzystne
trendy tego rodzaju [2],
Jednym z najczęściej wskazywanych sposobów przeciwdziałania, szczególnie ekonomicznym, konsekwencjom
starzenia się społeczeństw, jest przedłużanie okresu aktywności zawodowej [1], Jednakże skorzystanie z takiego
środka zaradczego będzie możliwe tylko przy zachowaniu
zdrowia i niezbędnej sprawności przez osoby starsze. To z
kolei oznacza konieczność realizowania w społecznie istotnej skali nie tylko bardziej skutecznych strategii leczenia
(ochrony), ale również promocji zdrowia, a zatem rozwijania potencjału zdrowotnego i zdolności do pracy. Oczywiście, proces ten należy rozpoczynać możliwie jak najwcześniej, czyli programy tego rodzaju winny być adresowane
już do dzieci. Nie można jednak na tym poprzestać. Niezbędne są też programy dla dorosłych. W obecnej sytuacji
te ostatnie wydają się być szczególnie istotne, gdyż mamy
do czynienia z pokoleniem dojrzałych już osób, które jako
pierwsze odczuje skutki zachwiania struktury demograficznej (w tym przesunięcia granicy wieku przejścia na emeryturę), a jednocześnie w niewielkim tylko zakresie poddawane było oddziaływaniom prozdrowotnym.

25-35 i 45-55 lat. Stanowili oni reprezentatywną próbę osób
zatrudnionych w firmach, które posiadały co najmniej 100osobową kadrę i nie były w stanie likwidacji. Przebadana
populacja składała się w 49,8% z respondentów młodszych,
w 50,2% - ze starszych. Kobiety stanowiły 48,0%, mężczyźni - 52,0%. W większości byli to absolwenci szkół
średnich i wyższych (74,5%) oraz mieszkańcy dużych
miast (60%). Co dwudziestemu badanemu nie wystarczało
na bieżące wydatki, jedna trzecia respondentów miała z tym
trudności, około połowa radziła sobie z codziennymi
wydatkami, a udawało się coś zaoszczędzić tylko 8% ankietowanych.
Odpowiedzi na pytanie, czy istnieją przesłanki przemawiające za tworzeniem odrębnych programów promocji
zdrowia, poszukiwano na dwu płaszczyznach. 1) Pośredniej, w ramach której przeanalizowano i ustalono zróżnicowanie w obu badanych grupach treści myślenia na temat: a)
rozumienia zdrowia, b) postrzegania własnej roli wśród
jego determinant, c) nadawania pro- lub antyzdrowotnego
charakteru wybranym zachowaniom, d) przyczyn podejmowania zachowań sprzyjających zdrowiu, szkodzących mu i
bierności w tej sferze. 2) Bezpośredniej, diagnozującej
ocenę bieżącej sytuacji oraz oczekiwania i potrzeby odnośnie przedsięwzięć ze strony zakładów pracy na rzecz zdrowia personelu.

Szczególnie dogodnym obszarem realizacji programów
umacniania zdrowia dorosłych są zakłady pracy [3, 4],
Powstaje zatem pytanie, czy starsi wiekiem pracownicy
istotnie różnią się stosunkiem do zdrowia od młodszych i
czy w związku z tym istnieje potrzeba planowania i wdrażania dla nich specyficznych programów tego rodzaju.
Problemem tym zajęło się Krajowe Centrum Promocji
Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w
Łodzi. W 2002 r. przeprowadzono w ramach zamawianego
projektu celowego „Aktywność zawodowa pracowników w
aspekcie problematyki starzejącego się społeczeństwa"
badanie stanu zachowań i świadomości zdrowotnej dwóch,
zróżnicowanych wiekowo, grup zatrudnionych. Poszukiwano różnic w treściach myślenia i sposobach postępowania względem zdrowia, wskazujących na konieczność realizowania odrębnych programów prozdrowotnych. Celem
niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych wyników i wniosków z tego badania.
Materiał empiryczny zgromadzono, przeprowadzając
wywiad kwestionariuszowy z 1138 pracownikami w wieku

Rozumienie zdrowia
Ze względu na główny cel badania, skoncentrowano się
na ustaleniu, czy zatrudnieni z obu grup mają bardziej
negatywną czy pozytywną koncepcję zdrowia, a zatem, czy
dostrzegają przesłanki do podejmowania działań na jego
rzecz (w tym umacniających jego stan), czy raczej nie [5].
Analizowano następujące wymiary zdrowia: a) czym jest
(brak choroby/zasoby energii, sprawności, odporności,
dobre samopoczucie), b) jego modalność czasową (zjawisko zakorzenione w teraźniejszości/proces obejmujący całe
życie), c) przekonanie na temat charakteru zmian, którym
podlega (coś, co się zużywa, wyczerpuje/coś, co może być
utrzymywane, doskonalone, wzmacniane) oraz d) genezy
(dar od losu/efekt własnych starań człowieka). Badani
wybierali jedno stwierdzenie z każdej pary. Okazało się, że
36,0% badanych konsekwentnie, czterokrotnie decydowało
się na „promocyjne" ujmowanie zdrowia, a po 66-70%
optowało za tego rodzaju kategoriami w poszczególnych,
definiowanych obszarach. Przedstawiciele obu grup wieko-

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź. Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński

wych różnili się jedynie pod względem częstości definiowania charakteru zmian, którym podlega zdrowie. Osoby
starsze nieco częściej (25,0% do 38,0% wskazań) twierdziły, że w naturalny sposób musi go ubywać z upływem
lat, zatem rzadziej uwzględniały możliwość jego doskonalenia.
Poczucie podmiotowości względem zdrowia
W prezentowanym badaniu poczucie podmiotowości
zoperacjonalizowano jako konstrukt składający się z czterech elementów:
1) ogólne przekonania na temat roli jednostki w kształtowaniu zdrowia (dane zgromadzono w oparciu o pytanie:
„Od czego najbardziej zależy zdrowie? Czy od samego
człowieka, jego postępowania, czy od innych spraw, np.
opieki medycznej, środowiska, dziedziczenia?");
2) istnienia refleksji na temat wpływu własnych zachowań na zdrowie („Jak często zastanawia się P., czy codzienne zachowania wpływają na P. zdrowie?");
3) poczucia konsekwencji w realizacji działań na rzecz
zdrowia („Czy jeżeli uznaje P., że warto coś robić dla swojego zdrowia, sprawności lub dobrego wyglądu, np. zmienić dietę, ćwiczyć, to jest P. wytrwały w takim sposobie
postępowania?");
4) poczucia posiadania rzeczywistego wpływu na własne
zdrowie („Proszę pomyśleć o sobie i ocenić, czy w sytuacji
życiowej, w której się P. znajduje zdrowie jest rzeczywiście
w P. rękach?").
Okazało się, że wiek nie różnicował żadnego z analizowanych wymiarów podmiotowości. Można więc uznać, że
młodsi i starsi pracownicy byli podobni pod tym względem.
W całej zbadanej populacji (N = 1133) podmiotowy
stosunek do zdrowia w sensie gatunkowym miało 79%
badanych, przy czym 52% uznawało jednak równoczesny
wpływ innych spraw. Gdy trzeba było odnieść się do siebie,
aż 67% badanych spośród 1134 przyznało, że w ogóle lub
tylko rzadko zastanawia się, jak własny sposób życia oddziałuje na zdrowie, 47% było zdania, że nie są wytrwali
we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian (N = 1123), a co
czwarty uważał, że jego sytuacja życiowa ogranicza lub
nawet uniemożliwia dbanie o zdrowie (N = 1133). Tak więc
generalnie, trzy czwarte badanych sądziło, że to człowiek
wpływa na zdrowie, ale już tylko jedna trzecia zastanawiała
się, jak to jest we własnym przypadku, a co czwarty zwalniał się z odpowiedzialności ze względu na sytuację, w
jakiej przyszło mu żyć. Połowa usprawiedliwiała się też
brakiem konsekwencji w realizacji prozdrowotnych zachowań.
Nadawanie pro- lub anty zdrowotnego charakteru
wybranym zachowaniom
Wprawdzie większość badanych przyznawała, że relatywnie rzadko zastanawia się nad wpływem własnych zachowań na zdrowie, ale gdy poproszono o ocenę ich trybu
życia z punktu widzenia zdrowia, nieco ponad połowa
uznała, że wywiera on raczej korzystny wpływ, a niespełna
połowa, że niekorzystny. Za zachowania sprzyjające własnemu zdrowiu (można było wybrać nie więcej niż trzy)
największa część badanych uważała: a) prawidłowe odży-

wianie (67,9% wskazań), b) ćwiczenie kondycji i sprawności fizycznej (46,4%), c) zapewnienie sobie niezbędnego
relaksu, wypoczynku (45,4%), d) umiejętne radzenie sobie
ze stresem (34,7%) oraz e) regularne badanie stanu zdrowia
(33,9%). Takie działania jak: niepalenie tytoniu czy unikanie zadymionych miejsc, umiarkowane picie alkoholu,
stosowanie zabiegów i leków przepisanych przez lekarza
czy zażywanie witamin, odżywek, ziół bez jego zalecenia,
skrupulatne przestrzeganie przepisów bhp zdecydowanie
rzadziej traktowane były jako prozdrowotne. Starsi wiekiem pracownicy różnili się od młodszych częstotliwością
wyborów trzech zachowań: ćwiczenia kondycji i sprawności fizycznej (%2P = 52,31, df = 1, p < 0,00001), wykonywania badań kontrolujących stan zdrowia (x2P = 32,16, df = 1,
p < 0,00001) oraz stosowania się do zaleceń lekarza (x2P =
32,16, df = 1, p < 0,00001). Osoby starsze częściej (41,9%)
niż młodsze (25,9%) wskazywały, że dbałość o zdrowie
kojarzy im się z poddawaniem badaniom oraz przestrzeganiem zaleceń lekarza, odpowiednio: 15,8% i 7,5%. Osobom
młodszym z kolei częściej przychodziła wtedy na myśl
sprawność fizyczna, odpowiednio: 57,4% i 35,9%. Odpowiadając na pytania dotyczące zachowań uważanych za
szkodliwe dla zdrowia, 12,5% badanych stwierdziło, że nie
podejmuje zachowań tego rodzaju. Pozostali respondenci
najczęściej wskazywali na: a) zbyt mało wypoczynku
(49,9%), b) brak dbałości o kondycję fizyczną (38,4%), c)
palenie tytoniu (34,4%), d) niezdrowe odżywianie (32,6%),
e) lekceważenie objawów choroby (28,1%). Starsi podobnie
często jak młodsi uznawali te czynniki za szkodliwe, z
wyjątkiem palenia tytoniu (notabene, było wśród nich więcej palaczy). Wśród czterdziesto- i pięćdziesięciolatków,
39,5% respondentów przyznawało, że działa wbrew swemu
zdrowiu, ulegając temu nałogowi, w grupie młodszej 28,8% (x2P = 14,86, df = 2, p< 0,00001, N = 993).
Motywy realizowania określonych stylów postępowania
względem zdrowia
Wśród 21 powodów zachowań sprzyjających zdrowiu
(do 3 możliwości wyboru) najczęściej, bo co najmniej przez
ponad połowę badanych, wskazywane były: a) chęć zadbania o to, co najcenniejsze - zdrowie (75%), b) potrzeba, by
móc dłużej i sprawniej pracować (72%), c) pragnienie
posiadania energii, dobrego wyglądu (67%), d) obawa
przed złym stanem opieki zdrowotnej albo uznanie, że jest
to tańsze niż późniejsze leczenie (po 66%), e) przyjemność
związana z takim postępowaniem (59%), f) niepokojące
symptomy, takie jak: gorszy wygląd, łatwiejsze męczenie
się, przybranie na wadze (57%). Zalecenia lekarzy, obawa,
że można zachorować, a nawet istniejąca choroba motywowały pracowników w mniejszym zakresie. Wiek różnicował
najczęściej podejmowane wybory w trzech przypadkach:
gdy chodziło o zachowanie zdolności do pracy (/ 2 P =
23,52. df = 1, p < 0,0001, N=1099), obawę o niewydolność
systemu opieki medycznej (x2P = 8,19, df = 1, p < 0,05,
N=1104), przekonanie, że troska o zdrowie może być tańsza niż późniejsze leczenie (/ 2 P = 18,74, df = 1, p < 0,0001,
N=1100). Za każdym razem częściej osoby starsze wybierały właśnie tego typu argumenty jako powody dbałości o
zdrowie niż respondenci z grupy kontrolnej.
Uzasadniając podejmowanie działań szkodliwych dla
zdrowia (można było wybrać nie więcej niż 3 z 16 możli-

wych odpowiedzi), najczęściej wskazywano: a) przyzwyczajenie (62%), b) fakt, że sprawiają przyjemność (56%), c)
potrzebę zachowania poczucia swobody, niezależności
(54%), d) przekonanie, że pozwalają poradzić sobie ze
stresem (52%), e) brak refleksji na temat ich szkodliwości
(52%).
Myślenie o powodach zachowań antyzdrowotnych okazało się niezależne od wieku. Słabe różnice wystąpiły tylko
w odniesieniu do trzech argumentów spoza, prezentowanej
tu, grupy najczęściej wymienianych. Tak więc można mówić o zbliżonych racjonalizacjach działań szkodliwych dla
zdrowia w obu analizowanych grupach.
Gdy pytano o bierność względem zdrowia, rzadziej
wskazywano którąś z 16 zaproponowanych przyczyn, co
świadczy o tym, że mniej zastanawiano się nad tego rodzaju sytuacją. Ponad 50% - dokładnie 52,0% - wskazań
uzyskały tylko dwa powody: a) nie wiem komu wierzyć, bo
eksperci różnie mówią na temat tego, jak zdrowo żyć
(N=1118) oraz b) mam zbyt mało silnej woli, by prowadzić
zdrowy tryb życia (N=1117). Były one wybierane równie
często przez respondentów z obu grup wiekowych. Inne,
rzadziej występujące przyczyny, wiek różnicował w sposób
istotny statystycznie w dziesięciu przypadkach, ale były to
zależności bardzo słabe. Na uwagę zasługuje jedynie to, że
starsi częściej byli przekonani, że odziedziczyli taki organizm, przy którym ich tryb życia niczego nie zmienia (x2P =
48,47, df = 3, p < 0,0001, N=1118) oraz, że ważniejszy jest
dostęp do świadczeń medycznych niż zdrowy styl życia
(X2P= 21,79, df = 3, p < 0,0001, N=1119).

Gdy pytano o dodatkowe, nie wymagane prawem działania na rzecz zdrowia pracowników, okazało się, że występuje powszechne oczekiwanie w tym względzie w stosunku
do firm. 89,8% spośród 1138 respondentów opowiedziało
się za tym, by zakłady pracy podejmowały tego rodzaju
aktywność. Wiek nie różnicował opinii na ten temat. Najczęściej wymieniano: opłacanie usług lekarzy specjalistów
(50,5% wskazań), zabiegi ze strony kierownictwa, by praca
była mniej stresująca (34,6%), większą troskę o bezpieczeństwo i wygodę na stanowisku pracy niż wymagają tego
przepisy (29,0%), 28,9% liczyło na dofinansowanie wypoczynku, a 24,9% na możliwość skorzystania z dodatkowych
badań lekarskich. Prawie co piąty respondent wybierał
organizowanie zajęć sportowych (20,7%), możliwość leczenia u lekarza zakładowego (20,7%), przeprowadzanie
szczepień ochronnych (19,8%). Zdecydowanie rzadziej
oczekiwania dotyczyły organizowania przedsięwzięć ułatwiających realizację prozdrowotnych zachowań. Zakres
potrzeb wyglądał różne u pracowników starszych i młodszych. Idealna, troszcząca się o zdrowie firma, częściej
zdaniem respondentów w wieku 45-55 lat niż tych mających 25-35 lat, powinna stwarzać możliwość leczenia się u
lekarza zakładowego. Twierdziło tak 24,5% starszych i
15% młodszych pracowników (x2P = 16,53, df = 2, p <
0,001, N=1123). Ponadto jej kierownictwo winno starać się,
by praca była mniej stresująca (odpowiednio: 38,5% i
30,4%, x 2 P = 8,88, df = 2, p < 0,01, N=1123). Natomiast
młodsza grupa dwa razy częściej oczekiwała organizowania
zajęć sportowych (odpowiednio: 29,5% i 12,2%; x 2 P =
50,68, df = 2, p < 0,00001, N=1123).

Ocena dbałości o zdrowie personelu przez zakład pracy
i oczekiwania w tym zakresie

Dyskusja i wnioski

Gdy oceniano dbałość firmy o zdrowie pracowników,
okazało się, że najwięcej badanych, bo 44,4% spośród 1128
odpowiadających na to pytanie, było zdania, że w zakładzie, w którym pracują dbałość o zdrowie ogranicza się do
respektowania przepisów bhp. Dodatkowe działania na
rzecz zdrowia podejmowane są w przedsiębiorstwach
33,8% ankietowanych (zdaniem 17,8% - tylko dla wybranych grup) i wreszcie 14,8% badanych uznało, że ich zakłady pracy zupełnie nie liczą się ze zdrowiem załogi. Innych odpowiedzi udzieliło 2% badanych. Zatem, zdaniem
blisko połowy respondentów, dbałość o zdrowie załogi w
firmach ogranicza się do przestrzegania przepisów bhp, w
co szóstej firmie, niestety, nikt nie zwraca na nie uwagi,
dodatkowe działania na rzecz zdrowia podejmowane są w
co trzeciej firmie.
Młodsi i starsi pracownicy podobnie oceniali stosunek
zatrudniających ich przedsiębiorstw do zdrowia. Jeśli chodzi o stosunek firm do pracowników - seniorów to największa część spośród 1131 badanych (44,7%) była zdania, że
traktuje się ich tak samo jak młodszych. 24% uznało, że nie
inwestuje się już w ich rozwój, a 9,3%, że wręcz traktuje
się ich gorzej. Z kolei 18,1%, uważało, że są szczególnie
cenieni, bo mają duże doświadczenie i jeszcze mogą długo
pracować dla firmy (3,9% udzieliło innych odpowiedzi).
Tym razem wiek różnicował odpowiedzi (x2P = 26,14, df =
4, p < 0,0001, N = 1122), chociaż niezbyt silnie. Uwzględniając dwie wyróżnione, negatywne kategorie, starsi częściej niż młodsi uważali, że wraz z wiekiem pogarsza się
ich pozycja w firmie (odpowiednio 39,8% i 26,5%).

Przeprowadzona analiza wykazała, iż zarówno wybrane
treści myślenia o zdrowiu, jak i bezpośrednie oceny i
oczekiwania, co do działań prozdrowotnych, w stosunku do
firm były bardzo zbliżone w obu grupach wiekowych. Z
tego punktu widzenia nie ma podstaw do organizowania
odrębnych przedsięwzięć dla pracowników starszych wiekiem. Najistotniejszym problemem, na który trzeba zwrócić
uwagę w kontekście zachowywania zdolności do pracy, jest
niskie poczucie odpowiedzialności za zdrowie, przejawiające się brakiem refleksji nad wpływem własnych zachowań na zdrowie, przekonaniem o braku wytrwałości w ich
realizacji oraz upatrywanie w „sytuacji życiowej" głównej
determinanty jego stanu. W przypadku starszych pracowników poczucie to pogłębione jest jeszcze przez sprowadzanie troski o zdrowie do kontaktów z lekarzem (badanie się i
leczenie). Kluczowym elementem strategii działań prozdrowotnych w zakładach pracy jest kreowanie aktywnej postawy względem własnego zdrowia, w tym zrozumienia
roli, jaką odgrywają codzienne zachowania w domu i na
stanowisku pracy. Uwagi wymagają także inne niebezpieczne zjawiska, takie jak: brak zaufania do przekazów
edukacyjnych oraz racjonalizowanie zachowań szkodliwych dla zdrowia poprzez odwoływanie się do cenionej
społecznie wartości - wolności wyboru, czy przypisywanie
im zdolności redukowania stresu. Złożoność zdiagnozowanych nieprawidłowości jednoznacznie wskazuje, że optymalną formą ich przezwyciężania powinny być zakładowe
programy promocji zdrowia. Już sama metodologia ich
wdrażania zawiera elementy aktywizujące i kreujące odpo-
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wiedzialność za zdrowie. Ponadto w ich ramach tworzone
są niezbędne warunki ułatwiające i utrwalające prozdrowotne formy postępowania, co trudno przecenić w kontekście braku zaufania do własnych możliwości i powszechnego oczekiwania, by firmy angażowały się w rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem personelu.
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