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przedsięwzięcia lekceważyć analiz zainteresowania pracowniKÓw programem, 
czyli poziomu ich uczestnictwa i satysfakcji,  tak z poszczególnych przedsięwzięć 
jak i z programu jako całości. To właśnie tego rodzaju informacje  decydują o tym 
jak szybko jesteśmy w stanie zareagować i wprowadzać niezbedne korekty' bądź 
decydować o kontynuowaniu trafnych  i skutecznych rozwiązań. 
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OKREŚLANIE CELÓW W PROGRAMACH PROMOCJI ZDROWIA 
DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

Mgr Krzysztof  Puchalski 
Instytut Medycyny Pracy im. prof.  dr med. J.Nofcra  w Lodzi 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 

Jeżeli uznamy, że koncepcja promocji zdrowia może wnieść coś nowego 
do praktyki życia społecznego, to warto spojrzeć na nią nie tyle jako na nazwę 
ogólną/grupującą wszelkie działania prozdrowotne oprócz leczenia/, bądź zbiór 
dowolnie rozumianych haseł /np. „twoje zdrowie w twoich rękach"/, ale jako na 
jedną z wielu form  działania na rzecz zdrowia, posiadającą jednak własną 
specyfikę  i wewnętrzną logikę. 

Spróbujmy zbudować definicję  promocji zdrowia ukazującą tę specyfikę. 
Promocja zdrowia jest procesem tworzenia i realizowania w określonym 

środowisku społecznym /tu mówimy o zakładzie pracy/ polityki przekształceń 
umożliwiających i ułatwiających jednostkom i zorganizowanym grupom 
podejmowanie decyzji i działań pozytywnie wpływających na ich zdrowie oraz 
stymulujących je do aktywności na rzecz zdrowia, zgodnej z wartościami i 
celami tego środowiska. 

Jeżeli zgodzimy się, że w warunkach gospodarki rynkowej podstawowe 
cele i wartości wyznaczające funkcjonowanie  przedsiębiorstw wiążą się z ich 
rozwojem ekonomicznym, to promocję zdrowia w tych środowiskach określić 
możemy jako: proces społeczny, zorganizowany w celu wspierania rozwoju 
ekonomicznego firmy,  realizowany poprzez ponadstandardowe działania na 
rzecz umocnienia zdrowia załogi. 



c 
Z powyższych określeń wynika, że promocja zdrowia w modelowym 

ujęciu jest przede wszystkim zorganizowaną, rozłożoną' w czasie i 
wieloaspektową interwencją w funkcjonowanie  systemu społecznego 
przedsiębiorstwa /m.in. w formalne  i nieformalne  wzory zachowań, hierarchie 
wartości, przekonania, struktury organizacyjne/, a nie działaniem medycznym 
skierowanym na organizmy ludzkie. 

Jest także procesem uzgadniania wiążących się ze zdrowiem celów 
pomiędzy różnymi profesjonalnymi  i pozaprofesjonalnymi  podmiotami 
społecznymi w przedsiębiorstwie (m.in. organizacjami związkowymi, liderami 
opinii, kierownictwem firmy,  przedstawicielami załogi, specjalistami służb 
medycznych i działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi), a 
nie socjotechniczną manipulacją ludzkimi zachowaniami dla osiągnięcia 
zewnętrznie wyznaczonych ciążeń (choćby to nawet była zmiana niekorzystnych 
dla zdrowia zachowań). Promocja zdrowia wspiera realizację i osiąganie 
zasadniczych wartości i celów przedsiębiorstwa (m.in. dobry publiczny wizerunek 
firmy,  sprawność, zaangażowanie i integrację załogi, oszczędności w wydatkach 
związanych z absencją, ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi czy chorobą 
pracowników, usprawnienie systemu i metod zarządzania, a w efekcie  wzrost 
konkurencyjności rynkowej i rozwój' ekonomiczny), ale w pewnym stopniu 
przekształca te wartości i cele, nadaje im bardziej zhumanizowany wymiar. 

Promocja zdrowia wykracza ponadto poza ustawowe obligacje pracodawcy 
(związane głównie z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, informowaniem  o ryzyku zdrowotnym czy badaniami wstępnymi i 
okresowymi) w sferę  działań rozwijających potencjał zdrowotny pracowników 
(m.in. ich lepsze samopoczucie, sprawność czy odporność na choroby). W tym 
znaczeniu mniej zajmuje się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych (na tym 
koncentrują się m.in. działania profilaktyczne),  co poszukiwaniem nowych 



możliwości wspierania zdrowia, niezauważanych lub niewykorzystywanych w 
tradycyjnym myśleniu o jego ochronie i ochronie pracy. 

Formą organizacyjną promocji zdrowia w środowisku społecznym zakładu 
pracy (przedsiębiorstwa) są programy promocji zdrowia /Korzeniowska, 1998/. 

W programie promocji zdrowia, jak w każdym zorganizowanym procesie 
celowych zmian społecznych /procesie innowacyjnym/, szczególnego znaczenia 
nabiera kategoria celów działania. Cele pełnią m.in. następujące funkcje: 

• wyznaczają kierunek całego programu i poszczególnych jego elementów, 

• określają strukturę programu, porządek jego realizacji, 

• kształtują motywację do ich osiągania tak u animatorów jak uczestników 
programu, 

• pozwalają dokonywać uzgodnień pomiędzy różnymi podmiotami 
uczestniczącymi w procesie innowacyjnym, 

• umożliwiają dokonywanie ocen stopnia ich osiągnięcia /a więc sukcesu lub 
porażki programu/. 

Aby cele dobrze spełniały wskazane funkcje,  warto zwrócić uwagę, by 
były one poprawnie przygotowane w sensie formalnym,  a więc przede 
wszystkim: 

• realistyczne, czyli w momencie startu dające co najmniej 50% szans na ich 
realizację, 

• wymierne, czyli sformułowane  w taki sposób, aby nie było wątpliwości, czy 
cel został osiągnięty lub w jakim stopniu został osiągnięty, 



• zdefiniowane,  czyli jasno określone, zapisane i wyborażalne /oznacza to, źe 
jesteśmy w stanie zobaczyć oczyma wyobraźni stan, do którego zmierzamy 

• zrozumiałe, czyli sformułowane  tak, że wszyscy, których cele te dotyc 
rozumieją je w taki sam sposób, 

• uzgodnione, czyli zaakceptowane zarówno przy tych, którzy je tworzą, j 
tych, którzy mają je realizować, 

• niesprzeczne, czyli takie, aby ich realizacja nic kolidowała z realizacją innych 
ważnych celów /np. aby cele programu nie kolidowały z ekonomicznymi 
celami firmy/, 

• elastyczne, czyli zakładające możliwość dostosowania ich do zmieniających 
się warunków, w jakich działa firma. 

Oprócz wskazanych cech formalnych  cele programów promocji zdrowia 
w przedsiębiorstwach powinny być jednocześnie atrakcyjne w sensie 
marketingowym. Oznacza to, że warto je tak zaplanować, by zwiększyć szansę 
ich akceptacji ze strony potencjalnych uczestników programu i 
prawdopodobieństwo ich włączenia się w realizację tych celów. Z tego punktu 
widzenia cele powinny: 

• uwzględniać subiektywne potrzeby liczących się grup w załodze, 

• podejmować problemy istotne dla kierownictwa firmy, 

• być wyrażone sformułowaniami  skłaniającymi do psychologicznej akceptacji, 
nie budzącymi lęków, obaw, niechęci, 

• eksponować współudział pracowników w procesie ich konstruowania, 

• wkomponowywać się w misję i strategię rozwoju firmy, 



• być przedsięwzięciem godnym uwagi dla środków społecznego przekazu, 

• posiadać zrozumiałą dla załogi, zwartą i logiczną strukturę, 

• dawać się w całości /lub w wyodrębnionych modułach/ zrealizować v 
' krótkim odcinku czasu, 

• ich realizacja powinna dawać mierzalne efekty  ważne z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa , 

• nie wymuszać dezorganizacji rytmu pracy i nie wymagać istotnych nakładów 
: finansowych  ze strony firmy,  ^ 

• bazować na sprawdzonych doświadczeniach, posiadać wsparcie liczących się 
instytucji zewnętrznych. 

Uwypuklenie obu aspektów związanych z określaniem celów -
formalnego  i marketingowego - wynika z obserwacji, że sukces programu 
promocji zdrowia to iloczyn 1) jakość i jego koncepcji oraz 2)jej społecznej 
akceptacji (Grossmann, Scala, 1993). Praktyka pokazuje, że w konstruowanych 
programach pojawiają się liczne błędy, które pomniejszają wartość wskazanych 
czynników. Odnoszą się one głównie do l)sformułowań  treści celów, jak też 
2)organizacji procesu ich konstruowania. Przyjrzyjmy się im bliżej. 

Gdy idzie o treść celów stawianych w programach promocji zdrowia dla 
przedsiębiorstw to warto zwrócić uwagę na dwie charakterystyczne usterki. 
Pierwsza to nazbyt ogólne sformułowania  co sprzyja m.in. zagubieniu specyfiki 
działań promocyjnych i pomijaniu szeregu nowych możliwości wynikających z 
tej koncepcji. Druga to używanie sformułowań,  które mogą być trudno 
akceptowane przez pracowników i powodować u nich obawy związane ż 
realizacją programu (Puchalski, 1996). Spróbujmy omówić te usterki na 
przykładach. 

. . j 



C M 
Powszechnie pojawiającym się sformułowaniem  celu jest „poprawa stanu 

zdrowia załogi przedsiębiorstwa". Jest to charakterystyczny przykład 
. . . nadmiernej ogólności powodujący zacieranie specyfiki  działań promocyjnych. 

Poprawa stanu zdrowia może być przecież celem zarówno tradycyjnych działań 
profilaktycznych  i edukacyjnych, jak leczniczych i rehabilitacyjnych. Natomiast 
specyfiką  promocji zdrowia, odróżniającą ją od innych działań prozdrowotnych 
w przedsiębiorstwie, zgodnie z modelowymi rozwiązaniami, jest jej społeczny 
charakter, na który składa się: 

• budowanie prozdrowotnej polityki zarządzania przedsiębiorstwem, 

• tworzenie i modyfikacja  warunków środowiskowych /materialnych i 
psychospołecznych/ w miejscu pracy tak, by oddziaływały pozytywnie na 
zdrowie i nie zagrażały mu, 

• ułatwianie, stymulowanie i wspieranie zbiorowych inicjatyw podejmowanych 
przez pracowników na rzecz utrzymania i poprawy ich zdrowia, 

• rozwijanie indywidualnych motywacji, postaw i umiejętności pracowników 
sprzyjających ich zachowaniom zdrowotnym w miejscu pracy i życiu 
codziennym, 

• reorientacja i konsolidacja działań służb odpowiedzialnych za zdrowie i 
„zasoby ludzkie" w przedsiębiorstwie, zgodnie z jego społeczno-
środowiskową koncepcją. 

Tak ogólne określenie celu jak poprawa stanu zdrowia można porównać 
do „uszczęśliwiania ludzkości". Jest na tyle nieprecyzyjne i wieloznaczne, że nie 
pozwala określić struktury działania, kryteriów oceny i innych formalnych 
wymogów stawianych celom. Jest również celem tradycyjnie obcym w stosunku 
do podstawowej działalności przedsiębiorstw /nie są to przecież zakłady opieki 
zdrowotnej/. 



Jak pokazują badania' dwóch tysięcy dużych polskich przedsiębiorstw, 
zazwyczaj bronią się one przed wprowadzaniem programów, których celem jest 
ogólnie określona „poprawa zdrowia pracowników" argumentując, że realizują 
lub zrealizowały już działania temu służące, mając na myśli choćby 
obligatoryjne badania profilaktyczne  lub jakieś formy  egzekwowania 
przestrzegania przepisów bhp. Przy takim sformułowaniu  celu często nie 
dostrzegają, że promocja zdrowia oferuje  im coś nowego w stosunku do 
tradycyjnego pojmowania ochrony zdrowia. Kadry zarządzające 

przedsiębiorstwami powszechnie ujawniają brak zainteresowania takim celem. 
powierzając jego ewentualne rozpatrzenie głównie pracownikom pionu bhp, 
rzadziej specjalistom od spraw pracowniczych lub funkcjonującym  jeszcze w 
niektórych firmach  profesjonalistom  medycznym. 

Określenie celu jako poprawa stanu zdrowia rodzi ponadto pokusę oparcia 
oceny potrzeb zdrowotnych załogi przedsiębiorstwa głównie na wskaźnikach 
medycznych /tzw. potrzebach obiektywnych/ w miejsce potrzeb definiowanych 
przez samych pracowników. Ginie w ten sposób najważniejszy ze wskazanych 
wcześniej marketingowych aspektów celu. 

Podsumowując można powiedzieć, że działania podejmowane w 
przedsiębiorstwach pod hasłem tak ogólnie określonego celu, najczęściej 
odwracają uwagę od tworzenia struktur i mechanizmów społecznych w 
zakładzie pracy, które decydują o atrakcyjności i skuteczności promocji zdrowia 
oraz trwałości jej efektów.  Są realizowane w oderwaniu od społecznego 
kontekstu funkcjonowania  przedsiębiorstwa /np. narzucane pracownikom/, 
podejmowane okazjonalnie, w ramach akcji, bez uporządkowania w spójny 
program oraz inicjowane „z zewnątrz" i wygasające, gdy kończy się współpraca 
przedsiębiorstwa z zewnętrznym animatorem działań. 

1 Badanie zrealizowane w 1998 r. w ramach Pierwszego Strategicznego Programu Rządowego (projekt nr 
04.10.26 pt. "Doskonalenie procesu prpmocji zdrowia w miejscu pracy") 
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Druga wskazana wcześniej grupa usterek dotyczy takich sformułowań 
celów, które mogą generować obawy wśród pracowników. Ilustrują to takie 
powszechnie używane określenia jak: „walka z... /paleniem tytoniu, stresem, 
nadwagą itp./" .oraz „zmiana... /zachowań zdrowotnych, nawyków 
żywieniowych itp./". 

Tak nazwane cele. po pierwsze, stawiają pracowników w niekorzystnej 
sytuacji psychologicznej. Ktoś chce z nimi walczyć zamiast im pomagać. Ktoś 
chce ich zmieniać, a większość ludzi zazwyczaj boi się zmian. Sugeruje się 
pracownikom ich negatywną ocenę /źle się zachowują, są zbyt grubi/, nie 
precyzując często, co jest złe oraz co i jak można poprawić. Po drugie, cele takie 
nie pokazują pozytywnego stanu rzeczy, do którego się dąży /czyżby walka dla 
walki, zmiana dla zmiany?/. 

Można oczywiście uniknąć wskazanych błędów określając cele w sposób 
„przyjazny pracownikom" /np. pomoc w radzeniu sobie ze stresem, uwolnienie 
zakładu pracy od dymu tytoniowego/ i jednocześnie określając to, co 
rzeczywiście chcemy osiągnąć /nie chcemy chyba np. walczyć ze stresem /bo 
spełnia on szereg pozytywnych funkcji  i jest niezbędny do życia/, ale obniżyć 
jego poziom, zmniejszyć oddziaływanie wybranych stresorów, wdrożyć 
skuteczne sposoby unikania, opanowywania lub wykorzystywania przez 
pracowników reakcji stresowej itp. 

Atrakcyjność celów, a więc ich społeczną akceptację oraz funkcję 
motywacyjną można zwiększyć poprzez sam proces konstruowania celów. 
Proces ten warto zorganizować według następującego algorytmu: 

a/ identyfikujemy  najważniejsze grupy społeczne w przedsiębiorstwie 
/rutynowo: dyrekcja lub zarząd, kadra kierownicza wyższego i średniego 
szczebla, szeregowi pracownicy poszczególnych, istotnych liczebnie, 



jednostek organizacyjnych, znaczące organizacje pracownicze/ i 
dokonujemy wyboru ich przedstawicieli, 

b/ gromadzimy możliwie pełną informację  nt. szeroko rozumianych potrzeb i 
problemów zdrowotnych, jakie wydają się istotne dla przedstawicieli tych 
grup oraz nt. proponowanych przez nich sposobów zaspokojenia tych 
potrzeb i rozwiązania problemów /stosujemy schemat pytań: co jest złe? -
jak powinno być? - co zrobić, by to osiągnąć? - kto i w jaki sposób może to 
zrobić?/, 

c/ rozpoznajemy potrzeby i problemy zdrowotne określane przez 
wewnętrznych ekspertów /np. dział bhp, profesjonalistów  medycznych, 
dział zarządzania personelem/, 

d/ określamy najczęściej eksponowane problemy i pożądane stany rzeczy, 
zapisując te ostatnie w formie  celów, 

e/ korygujemy powyższe zapisy sprawdzając, na ile są one zgodne ze 
wskazanymi l)cechami marketingowymi celów, a następnie 2)ich 
modelowymi cechami formalnymi, 

f/  konsultujemy proponowane zapisy celów z przedstawicielami 
poszczególnych grup załogi i ekspertami (zwracając przy tym uwagę na 
społeczny odbiór sformułowań),  wprowadzamy ewentualne korekt), 

g/ przekładamy poszczególne cele na zadania korzystając przy tym z: 
1 )przedstawionego schematu obszarów działań specyficznych  dla promocji 
zdrowia oraz 2) zgromadzonych propozycji załogi, 

h/ określamy potrzeby związane z realizacją poszczególnych celów i zadań, 
harmonogram ich realizacji, osoby odpowiedzialne i zasady oceny, 



i/ uzyskujemy akceptację gotowego projektu ze strony współpracujących 
przedstawicieli załogi oraz zatwierdzenie tego projektu i pisemną 
(ogłoszoną publicznie) deklarację jego realizacji ze strony dyrekcji 
/zarządu/firmy. 

Na zakończenie warto przytoczyć, za Z. Ziglarem (1995) użyteczny 
algorytm postępowania z opracowanymi w powyższy sposób celami: 

1. Określ cel, który zamierzasz osiągnąć. 

2. Wypisz, jakie korzyści odniesiesz z jego osiągnięcia. 

3. Określ główne przeszkody, jakie musisz pokonać, aby go osiągnąć. 

4. Określ, jakie dodatkowe umiejętności lub jaka wiedza są ci potrzebne do 
osiągnięcia tego celu. 

5. Określ, z jakimi osobami, grupami, organizacjami należy współpracować, 

aby go osiągnąć. 

6. Opracuj szczegółowy plan działań zmierzających do jego osiągnięcia. 

7. Wyznacz realny termin osiagnięcia tego celu. 

8. Działaj, działaj, działaj! 
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