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W Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medy-
cyny Pracy w Lodzi od 1995 roku systematycznie w ramach siedmiu, kilkudnio-
wych kursów przygotowywano kadry na potrzeby tworzonej Krajowej Sieci 
Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Szczególną uwagę przywiązywano 
do przygotowania tzw. terenowych liderów promocji zdrowia w miejscu pracy 
czyli osób, które mają za zadanie popularyzować koncepcję promocji zdrowia pra-
cujących na swoim terenie, (w tym szczególnie wśród pracodawców), wspierać ich 
w realizacji zakładowych programów prozdrowotnych oraz organizować wymianę 
doświadczeń pomiędzy firmami,  instytucjami, stowarzyszeniami, osobami i innymi 
podmiotami, które zainteresowane są promowaniem zdrowia w przedsiębiorstwach 
danego regionu. W sumie skorzystały z tego rodzaju kursów 154 osoby. Mają one 
możliwość korzystania z bieżącego wsparcia Krajowego Centrum Promocji Zdro-
wia w Miejscu Pracy, które m.in. dostarcza im materiały informacyjno-populary-
zujące promocję zdrowia w miejscu pracy (ulotki, plakaty, oferty,  poradniki) oraz 
konsultuje ich działania, lub bezpośrednio włącza się w te przedsięwzięcia, w któ-
rych niezbędny jest udział specjalistów. Kandydaci na liderów pochodzą głównie 
ze stacji sanitarno-epidemiologicznych i placówek służby medycyny pracy. Zakła-
dano, że instytucje te. mające w zakresie swoich obowiązków działalność profi-
laktyczną i promocję zdrowia, będą stanowiły dobre zaplecze dla funkcjonowania 
osób o wskazanym powyżej zakresie działalności. Rozwój sieci, w tym przede 
wszystkim aktywność szkolonych ,.liderów" przebiegał bez większych zakłóceń do 
1998 roku. kiedy to rozpoczął się okres niepewności związany z planowanymi 
reformami:  administracyjną i służby zdrowia. Placówki, skąd rekrutowali się lide-
rzy. w przytłaczającej większości miały status jednostek wojewódzkich (woje-
wódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, wojewódzkie ośrodki medycyny pra-
cy). Gruntowna redukcja liczby województw ,.stawiała pod znakiem zapytania'' 
istnienie szeregu z nich, a przynajmniej spodziewano się redukcji zatrudnienia. Co 
do placówek służby medycyny pracy, to dodatkowo ich sytuację komplikowała 
reforma  służby zdrowia, a szczególnie zmiany w systemie finansowania  placówek 
tego typu. W pierwszym okresie wdrażania tej reformy  stosunkowo najbardziej 
czytelne były zasady przydzielania środków na cele lecznicze i wiele placówek 
sprofilowało  pod tym kątem swoją działalność, by skorzystać z tych pieniędzy. 
Wszystko to spowodowało spadek aktywności liderów, a Centrum zmotywowało 
do przeprowadzenia prac diagnostycznych, które dałyby obraz ich sytuacji. 



Tabela  1 
Problemy zdrowotne uwzględniane w działalności badanych 

Sfery  działań promocyjnych N % 

Palenie tytoniu 23 38.3 

Nadużywanie alkoholu 8 13.3 

Zdrowe odżywianie się 11 18.3 

Aktywność fizyczna 10 16.7 

Stres 14 23.3 

Profilaktyka  HIV/AIDS 13 21.7 

Profilaktyka  narządów rodnych i sutka 10 16.7 

Menopauza, osteoporoza 3 5.0 

Szczepienia ochronne 24 40,0 

Profilaktyka  antycholesterolowa 9 15,0 

Nadwaga lub otyłość 6 10.0 

Bezpieczne zachowania na stanowisku pracy 13 21,7 

Ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy 2 3,3 

Ekspozycja na czynniki szkodliwe i uciążliwe 
na stanowiskach pracy 16 26,7 

Inne problemy 12 26.0 

Procenty nie sumują się do 100, bo każdy respondent mógł wybrać trzy odpowiedzi. 

Oto kilka najważniejszych ustaleń z badania sytuacji liderów, które zostało 
przeprowadzone w czerwcu 1999 roku techniką ankiety pocztowej rozesłanej do 
154 osób. Jej zwrotność wynosiła 53%. Zbadaną populację stanowiły w przeważa-
jącej części kobiety (86%). trzy czwarte respondentów miało ukończone studia 
wyższe, a jeśli idzie o wiek to dominowały osoby czterdziestoletnie (55%). 

Okazało się. że w 1999 roku 73% badanych zajmowało się promocją zdrowia 
w miejscu pracy, ale w ocenie tylko 54% respondentów ich działalność godna była 
tego by mogli uznać się za liderów promocji zdrowia w miejscu pracy. 21% pyta-
nych stwierdziło, że nie ma możliwości by funkcjonować  w tej roli. a 12%, że nie 
czuje się dobrze w pracy tego rodzaju i nie chce być terenowym liderem. Okazało 
się też, że zatrudnienie w placówkach służby medycyny pracy jest czynnikiem 
sprzyjającym „wchodzeniu"" w rolę (liderzy zatrudnieni w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych rzadziej byli zdania, że są liderami). 

Jeśli chodzi o warunki formalne  do wypełniania roli lidera, to sytuacja bada-
nej populacji przedstawiała się następująco. Tylko niespełna połowa przygotowa-
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nych przez Centrum osób (48%) miała w zakresie swoich obowiązków zadania 
z zakresu promocji zdrowia, a rozliczanych z realizacji tych zadań było jedynie 
28% pytanych. Jest to o tyle wskaźnik dający do myślenia, że równocześnie więcej 
niż połowa badanych (63%) potwierdziła istnienie w ich firmach  specjalnych ko-
mórek, które mają w nazwie „promocję zdrowia", a 40% respondentów rekruto-
wało się z tych jednostek. Gdy dodać do tego cytowany wcześniej wskaźnik, mó-
wiąc)' o tym. że 73% respondentów zajmowało się w 1999 roku promocją zdrowia, 
to wyraźnie widać, że wśród ..liderów" jest sporo osób wykonujących zadania, tego 
rodzaju ,.z potrzeby serca" lub z przekonania o ich potrzebie i sensie, a nie z powo-
du wymogów formalnych. 

Tabela  2 
Typy realizowania zadań terenowego lidera promocji zdrowia w miejscu pracy 

Typy realizowanej działalności N % 

Koncentruję się na popularyzowaniu promocji zdrowia wśród swoich współpra-
cowników w zakładach i innych ważnych miejscach 19 34,5 

Nie tylko upowszechniam koncepcję promocji zdrowia w miejscu pracy, ale 
ponadto organizuję stowarzyszenia lub sieci osób. przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych działaniem na tym polu 

1 1.8 

Realizuję różne przedsięwzięcia w zakładach pracy, takie jak np.: szczepienia, 
badania mammograficzne,  pomiary ciśnienia, edukację zdrowotną 17 30,9 

Organizuję kompleksowy program promocji zdrowia w wybranej firmie  (kilku 
firmach)  zgodnie z modelowymi zasadami jego inicjowania, wdrażania i oceny 3 5,5 

Działam równocześnie w wielu obszarach, tzn. popularyzuję tę koncepcję, przy-
gotowuję współpracowników, poszukuję firm  zainteresowanych promowaniem 
zdrowia, wdrażam zgodnie z regułami program(y) tego typu 

10 18,2 

Zajmuję się czymś innym w ramach promocji zdrowia w miejscu pracy 5 9,1 

Razem 55 100.0 

Potwierdziła to przypuszczenie analiza motywów angażowania się w promocję 
zdrowia w miejscu pracy. Aż 44% badanych odpowiedziało, że zajmują się nią 
dlatego, że stwarza „możliwość pomagania ludziom, uczenia ich jak dbać o zdro-
wie'', a 25%. że działalność tego rodzaju jest ich „pasją, daje im możliwość roz-
woju i samorealizacji". Do realizacji zadań tego rodzaju z powodu wymagań 
zwierzchników przyznało się tylko 21% respondentów, a o motywach finansowych 
nie wspomniał żaden z odpowiadających. Co do problemów zdrowotnych, których 
rozwiązanie interesowało najbardziej badanych, to były to w kolejności: sprawy 
związane ze środowiskiem pracy i zachowaniami na stanowisku pracy (zajmowało 
się nimi w sumie 51% badanych), szczepienia ochronne (40% odpowiadających) 
oraz palenie tytoniu - 38% (tab. 1). Jeśli idzie o preferowany  przez „liderów" w ich 
funkcjonowaniu  praktycznym typ realizowania tej roli. to okazało się, że najwięcej 



respondentów (35%) koncentrowało się na popularyzowaniu koncepcji promocji 
zdrowia, a 31% na realizowaniu niewielkich działań prozdrowotnych w firmach, 
takich jak.: szczepienia, badania mammograficzne,  edukacja zdrowotna, ale nie ma-
jących jeszcze postaci zakładowego programu prozdrowotnego. W sumie 18% an-
kietowanych, w ich samoocenie, realizowało optymalny sposób funkcjonowania 
w roli terenowego lidera, czyli taki, który jest preferowany  z punktu widzenia roz-
woju Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (tab. 2). 

Istotną kwestią dla zrozumienia sytuacji „terenowych liderów'' było ustalenie 
barier (przeszkód), które postrzegają oni w związku ze swoją aktywnością na rzecz 
promowania zdrowia pracujących. Uzyskane na ten temat dane dowiodły, że general-
nie populacja ta charakteryzuje się wysokim poziomem frustracji,  gdyż wszyscy od-
powiadający istotnie wskazywali na trudności związane z działalnością na tym polu. 

Tabela  3 
Przeszkody w realizacji działalności z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy pracy 

Wskazane przeszkody w działalności promocyjnej N % 

Na moim stanowisku mam nadmiar innych obowiązków 41 51,3 

Przedsiębiorstwa nie są zainteresowane zakładowymi programami prozdrowotnymi 31 38,8 

Mój pracodawca nie dysponuje środkami na promowanie zdrowia w przedsiębior-
stwach 29 36,3 

Brakuje mi jeszcze wystarczającej wiedzy w tym zakresie 26 32.5 

Brakuje mi materiałów edukacyjnych, które mogę wykorzystać w promocji zdrowia 
w miejscu pracy 16 20.0 

Wolę promować zdrowie w innych środowiskach, np. w szkole, osiedlu, szpitalu 13 16.3 

Moi współpracownicy nie są zainteresowani tą problematyką 10 12,5 

Nie czuję się dobrze w promocji zdrowia, wolę robić coś innego 10 12,5 

Moi przełożeni mają negatywny stosunek do tej działalności 9 11,3 

Nie widzę w tej działalności możliwości zarabiania pieniędzy 8 10,0 

Inne najważniejsze przeszkody 8 10,0 

Odczuwam brak sformalizowanej  ścieżki kariery zawodowej w promocji zdrowia, 
np. możliwości specjalizowania się 5 6,3 

Nic mi nie przeszkadza 0 0 

Procenty nie sumują się do 100. bo każdy respondent mógł wskazać do trzech przeszkód. 
Najczęściej wymienianym utrudnieniem był nadmiar innych obowiązków, którymi 
byli obarczeni na swoim stanowisku pracy. Ponad połowa z nich (51%) była tego 
zdania. Druga najczęściej wskazywana przeszkoda to fakt,  że przedsiębiorstwa nie 
są zainteresowane programami prozdrowotnymi (39% badanych tak sądziła), 
a trzecia to brak środków na działalność tego rodzaju w firmie  zatrudniającej re-



spondenta (36% odpowiadających było tego zdania). W sumie jednak najwięcej 
narzekań (tab. 3) dotyczyło spraw związanych z szeroko rozumianymi warunkami 
w miejscu pracy respondentów. Tak więc wyraźnie widać, że kształcone do roli 
„liderów" osoby mniej narzekały, gdyby zatrudniające ich firmy  były żywo zainte-
resowane promocją zdrowia pracujących i wspierały ich wysiłki w tym zakresie. 

Jeśli idzie o wpływ reform  na funkcjonowanie  w dziedzinie promocji zdrowia 
w miejscu pracy, to 38% badanych stwierdziło, że ma teraz mniejsze możliwości 
działania, a 9% że w ogóle je utracili, czyli blisko połowa odczuwała negatywny 
wpływ reform  na swoją działalność promotora zdrowia. Tylko 3% stwierdziło, że 
w związku z reformami  ma obecnie większe możliwości działania w tym zakresie 
(tab. 4). 

Tabela  4 
Odpowiedzi respondentów charakteryzujące zmiany w działalności promocyjnej 

pod wpływem reform 

Czy tegoroczne reformy  (służby zdrowia, administracji) wpłynęły na 
Twoją działalność w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy? N % 

Tak. obecnie mam większe możliwości działania w tym zakresie 2 3.4 

Tak. obecnie mam mniejsze możliwości działania w tym zakresie 22 38,0 

Tak, utraciłam(łem) w ogóle możliwości działania w zakresie promocji zdrowia 5 8,7 

Tegoroczne reformy  właściwie nie wpłynęły na moją działalność promotora 
zdrowia w zakładach pracy, robie teraz w zasadzie to samo. co w ubiegłym roku 29 50.0 

Razem 58 100,0 

Generalnie za pozytywny uznano fakt,  że w 1999 roku 73% badanych, przygoto-
wanych do roli terenowego lidera zajmowało się promocją zdrowia. Z niepokojem 
natomiast skonstatowano, że aktywność w tej dziedzinie niedostatecznie często była 
dostrzegana przez zwierzchników ankietowanych, a więc nie mieli oni sprzyjających 
warunków formalnych  w zatrudniających ich firmach  do angażowania się na polu 
promocji zdrowia w miejscu pracy. Nie w pełni zadowalająco wypadły też samooceny 
badanych dotyczące wypełniania przez nich funkcji  lidera promocji zdrowia w miejscu 
pracy. Tylko nieco więcej niż połowa odpowiadających była przekonana, że realizuje 
tę rolę. Jednocześnie okazało się. że preferowanymi  sposobami jej pełnienia były: po-
pularyzowanie koncepcji promocji zdrowia i realizowanie drobnych przedsięwzięć 
prozdrowotnych w przedsiębiostwach. podczas gdy optymalnym z punktu widzenia 
rozwoju sieci działaniem jest aktywność obejmująca również wdrażanie zakładowych 
programów prozdrowotnych i animowanie współpracy firm  promujących zdrowie. 
Uzyskane wyniki potwierdziły też negatywny wpływ sytuacji związanej z wprowa-
dzeniem reform:  administracyjnej i służby zdrowia na działalność badanych w zakresie 
promocji zdrowia w miejscu pracy. 


