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POJECIE ZACHOWA» ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM. 
GENEZA I PRÓBA TYPOLOGII* 

Wprowadzenie 

Przedstawiciele nauk społecznych zajmujący się proble-
matyką zdrowia, choroby i medycyny oraz specjaliści nauk me-
dycznych ujmujący swój przedmiot w perspektywie społecznej 
coraz częściej stykają się z problematyką nazwaną "zachowa-
niami zdrowotnymi" czy, przy użyciu innego terminu, "zacho-
waniami medycznymi", najogólniej definiowanymi jako wszelkie 
zachowania związane ze zdrowiem. Podobny obszar tematyczny 
określają również takie kategorie, jak: "działania zdrowotne", 
"praktyki zdrowotne", "zachowania w chorobie","prozdrowotne 
style życia" czy "niekorzystne zachowania zdrowotne". Anglo-
języczna literatura operuje tu takimi nazwami, jak "health 
behaviour", "health practices", "healthy lifestyles", "health 
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Tekst ten stanowi fragment większej całości zatytułowanej: 
"Problematyka i pojęcie zachowań zdrowotnych. Analiza i 
próba typologii", IMP, Łódź 1988 /powstałej przy realizacji 
tematu RPBR MZ IV 2.1./ 



- related activit'ies ", "health - damaging behaviour", "illnes 
behaviour", itp. 

.Problematyka ujmowana przy użyciu tej terminologii fun-
kcjonuje na obszarie wspólnym dla odmiennych pod wieloma 
względami nauk: społecznych i medycznych, różniących się spo-
sobami stawiania i rozwiązywania problemów, co bynajmniej nie 
sprzyja jednolitemu rozumieniu kluczowych dla niej pojęć._ Na 
wspólnym obszarze tych nauk zrodziło się wiele komplikacji 
natury pojęciowo-terminologicznej utrudniających wzajemne po-
rozumienie badaczy, a co się z tym wiąże, utrudniających in-
terpretację uzyskiwanych w badaniach empirycznych wyników, 
ich wyjaśnienie, wzajemne odniesienia i ostatecznie rozwój 
wiedzy w analizowanym /i szerszym./ zakresie, nie sprowadzają-
cych się jedynie do kumulacji luźno ze sobą powiązanych usta-
leń. 

A.Kojder /1976/ zauważa, iż zasób terminów o nie uzgod-
nionym znaczeniu jest szczególnie obfity w dyscyplinach z po-
granicza dwóch nauk. Powstające w ten sposób szczegółowe sub-
dyscypliny socjologiczne pozbawione są własnych, sobie właś-
ciwych siatek pojęciowo-terminoiogicznych. Korzystaó muszą 
zatem z kategorii języka potocznego, terminów quasi-socjolo-
gicznych oraz języka innych dyscyplin. Sprzyja to powstawaniu 
zbitek pojęciowych czy pojęó syndromatycznych. 

W kręgach badaczy zajmujących się problematyką "zachowań 
zdrowotnych /medycznych/" od długiego czasu obserwuje się 
pctrz-jbę ustalenia znaczeń kluczowego dla niej pojęcia. Ha 
konieczność tego typu analiz wskazują, choćby implicite, li-
czni autorzy /Sokołowska 1968, Mazurkiewicz 3 978/, traktując 



omawianą kategorię jako nazwę skrótową. Eksplicite postulat 
ten formułuje A.Titkow /1983/. 

Tekst ten jest analizą spotykanych w szeroko rozumianej 
socjo-medycznej refleksji sposobów ujmowania kategorii "zacho-
wań związanych ze zdrowiem". 

W części pierwszej przedstawiony zostanie uproszczony z 
konieczności obraz problemowo-teoretyczno-metcdolcgicznej 
różnorodności tej sfery nauki, która przedmiotem swoich po-
szukiwań czyni związek behawloru ze zdrowiem - chorobą. W za-
kresie tym powstała na świecie, zwłaszcza na gruncie amery-
kańskich badań empirycznych, ogromnie bogata literatura, któ-
rej nie sposób tu uwzględnić choóby w podstawowych aspektach. 
Prezentowany w artykule obraz jej rozwoju stanowió będzie 
subiektywną próbę odtworzenia wątków uznanych przez autora za 
najistotniejsze. Celem tej prezentacji jest ukazanie kontekstu 
kształtującego podstawowe sposoby rozumienia analizowanego 
pojęcia, a nie odtworzenie empirycznych ustaleń dotyczących 
^omawianych zachowań, dlatego węższy zakres odniesień litera-
turowych może byó w pewnym sensie usprawiedliwiony, tym bar-
dziej, że zamierzeniem jest ukazanie typowych ujęć problemu. 

W kolejnej części przytoczone zostaną spotykane głównie 
w polskiej literaturze przedmiotu sposoby definiowania oma-
wianego pojęcia oraz zrekonstruowana będzie ogólna struktura 
jego definicji. 

Celem ostatniej części będzie próba skonstruowania propo-
zycji typologicznej obejmującej sposoby uznawania zachowań 
za związane ze zdrowiem, a tym samym ukazanie zróżnicowanych 
typów rozumienia analizowanego pojęcia. Proponowana systema-



tyzacja posiada charakter formalny, jest próbą spojrzenia na 
całą prezen-owaną wcześniej różnorodność z jednego tylko pun-
ktu widzenia: formalnej struktury teoretyczno-metodologicznej 
socjologii medycyny." 

Należy podkreślić, że prezentowane tu rozważania odnosić 
się będą nie do samego zjawiska zachowań związanych ze zdro-
wiem, lecz do obejmujących je pojęć i kategorii, mających wy-
rażać ich istotę. Obiektem analizy uczyniony zostaje więc 
obszar myślenia naukowego, a nie sfera opisywanych w nim zja-
wisk, choć i odwołania do niej będą tu niezbędne. 

Rozwój problematyki zachowań 

zv;iązanych ze zdrowiem 

W obszarze społecznej problematyki zdrowia, w ramach 
której ukształtował się nurt badania zachowań związanych ze 
zdrowiem wyróżnić można kilka perspektyw teoretycznych, które 
współwyznaczają sposoby rozumienia analizowanego pojęcia i 
konteksty jego użycia. Oako główne perspektywy wymienić można: 
1/ medyczny profesjonalizm oparty głównie- na scjentystycznych 
przesłankach, 2/ socjologię medycyny rozumianą jako "sociolo-
gy in medicine", 3 1 badania z zakresu antropologii kulturowej 
i nurt etnomedycyny, M WHO propozycję ujmowania zdrowia jako 
fizycznego, psychicznego i społecznego dobrcstanu jednostki, 
5/ funkcjonalno-strukturalną koncepcję T.Parsonsa, 6/ polity-
ką społeczną i ekonomikę zdrowia, 71 strategię "Zdrowie dla 
wszystkich do roku 2000" i nowe nurty epidemiologii społeczn«i 



8I socjologię zdrowia i koncepcję społeczeństwa alternatywnego. 

Ad. 1. Profesjonalizm medyczny opiera się na przyjęciu prze-
słanki mówiącej, że lekarze są tą grupą społeczną, która z 
racji swej wiedzy i przyjętej na siebie odpowiedzialności- mo-
ralnej powinna posiadać monopol w orzekaniu o wszelkich spra-
wach związanych ze zdrowiem. Przesłankę tę zdawała się uzasad-
niać głęboka wiara w bezgraniczny postęp aplikacyjnej wiedzy 
i technologii medycznej, który doprowadzić ma do ostatecznego 
zlikwidowania wszelkich cierpień ludzkości związanych z cho-
robą /zob. Sokołowska 1980, s. 120-121/. Pozwalało to medycz-
nym profesjonalistom oczekiwać całkowitego podporządkowania 
się laików ich zaleceniom, tym bardziej, że wiedza medyczna 
oparta na odkryciach nauk przyrodniczych stała się na tyle 
v,-yspecjalizowana, iż jako niedostępna dla nie-specjalisty na-
bierała charakteru "wiedzy tajemnej" dotyczącej zdrowia, które 
w istocie miało być brakiem organicznie rozumianej choroby 
- jako jednostki z "międzynarodowej klasyfikacji chorób, ura-
zów i przyczyn zgonów". 

Oparcie trzonu wiedzy medycznej na teorii swoistej etio-
logii chorób /zob. Dubos 1962, s.136 i nast./ pozwalało spro-
v:adzić zasadnicze problemy ochrony, zdrowi a do działalności 
typu technologicznego. Jakkolwiek było to zasadne w przypadku 
chorób zakaźnych dominujących w Europie jeszcze w początkach, 
naszego wieku, to w latach póz'niejszych okazało się,v)lż pa-
radygmat nauki utracił swą adekwatność nie nadążając za prze-
mianami rzeczywistości przyrodniczej bardziej skomplikowanej, 
niz jawiła się w teorii. Swoisty konserwatyzm środowisk nau : 



kowych utrudniał jednakże dostrzeżenie tego faktu. 
Medyczne zalecenia kierowane pod adresem laików, nazy-

wane zachowaniami zdrowotnymi, sprowadzały się ,na mocy przyję-
tego paradygmatu i Aksjologicznych przesłanek do jednego pod-
stawowego: korzystania z fachowej /tzn. profesjonalnej/ po-
mocy w przypadku zadiorcwania i ścisłego wypełniania uzyskanych 
wskazówek w zakresie leczenia. Zainteresowanie profilaktyką 
spowodowało rozszerzenie tego obszaru poza sytuację aktualnej 
choroby. Dochodzą tu dodatkowe zalecenia, jak: poddawanie się 
szczepieniom ochronnym, regularnym diagnostycznym badaniom 
profilaktycznym /zwłaszcza tym, do których jednostka zostaje 
instytucjonalnie zobligowana/, przestrzeganie w procesach pracy 
produkcyjnej przepisów i norm bhp oraz przejawianie tzw. na-
wyków higienicznych sprowadzonych głównie do zachowywania 
czystości. Te właśnie zagadnienia były jednymi z ważniejszych 
obszarów badari społecznych w medycynie, prowadzonych na jej 
użytek. 

Ad. 2. Dostrzegana przez medycynę potrzeba realizowania tego 
typu badań uprawomocniła instytucjonalny rozwój nurtu socjo-
logii określanego jako "sociology in medicine" /Straus 1957, 
Sokołowska 1976/, będącego zastosowaniem socjologicznej wie-
dzy do celów ustanawianych i formułowanych w medycynie. Zgła-
szane zapotrzebowanie obejmov;ało nie tyle teorię społeczną, 
co metody i techniki prowadzenia badań, oparte głównie na neo-
pozytywistycznym wzorcu uprawiania nauki. Stąd w początkach 
swego istnienia nurt ten nie utworzył własnej oryginalnej per-
spektywy teoretycznej, lecz przejmował merytoryczne i aksjo-
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logiczne opcja nauk medycznych, doskonaląc je warsztatowo 
w zastosowaniu do analiz rozkładów i korelacji tzw. "zmien-
nych społecznych" w zestawieniu ze zjawiskami interesującymi 
medycynę. 

Socjologowie i psychologowie społeczni wkraczając w pro-
blematykę zdrowia i pozostając w tyra nurcie socjologii wnie-
śli na jej grunt zainteresowanie poglądami, odczuciami, wie-
rzeniami czy przekonaniami potocznymi /zob. np. P.osenstock 
1963/. Jednakże zgodnie z przyjmowaną przez nich opcją aksjo-
logiczną i koncepcją rzeczywistości, naczelnym problemem prak 
tycznym uczyniona została możliwość przekształcenia obserwo-
wanej racjonalności /nazywanej często w tym ujęciu irracjo-
nalnością/ działań potocznych w racjonalność medyczną. Stąd 
wielu badaniom empirycznym ustalającym potoczną porceocję 
zdrowotnej rzeczywistości i laickie działania wobec niej przy 
świecał cel porównania uzyskanego obrazu w tym zakresie z 
normatywnym jego modelem formułowanym przez medycynę. W 'wy-
miarze socjotechnicznym było to dążenie do przekształcenia 
związanego ze zdrówiem behawioru jednostek i grup społecznych 
w zachowania pożądane, a następnie włączenie pożądanych zacho 
wań w ogólne systemy wartości, nawyki, zwyczaje, postawy tych 
osób i zbiorowości /Sokołowska 1968/. 

Rozwój socjologii medycyny zmierzał jednakże nie tyle w 
kierunku budowania wiedzy o chorobie /ta weszła w skład roz-
szerzającej swe zainteresowania epidemiologii/, co wiedzy o 
społeczeństwie w kontekście wpływu stanu zdrowia na działani,-
społeczne i formy ich przejawiania, nazwane "zachowaniami w 
chorobie", lub "zachowaniami medycznymi" /wybór podstawowych 



ustaleń, zob. Titkow 1983, s.40 70/. Stąd coraz większe zna-
czenie przyp -zwane poszukiwaniom teoretycznym pozwalającym 
połąęzyć socjologiczny i medyczny punkt widzenia w ramach jed-
nej koncepcji spełhiającej oczekiwania obu nauk. 

Ad. 3, Nie bez znaczenia dla omawianej problematyki były z 
pewnością wpływy antropologii kulturowej ujmującej problema-
tykę zachowań związanych ze zdrowiem w zgoła odmiennej per-
spektywie badawczej. To nie analiza zmiennych, lecz opis 
działań składających się na instytucje czy wzory kulturowe 
stanowił w tym ujęciu główny przedmiot zainteresowania. Ważną 
przy tym była nie tyle ilustracja pewnych tez, có próby wyja-
śniania obserwacji poczynionych na określonym gruncie społe-
cznym, Zwrócono przy tym uwagę na wielowariantowość znaczeń, 
zdawałoby się uniwersalnych pojęć, jak zdrowie czy choroba 
oraz na zróżnicowanie zachowań otaczających określane nimi 
zjawiska /zob, Leighton 1975/. 

W tym m.in, kontekście rozwinął się nowy nurt badawczy 
zwany etnomedycyną /zob.Toward a New Definition, 19 79, w Pol-
sce z tego zakresu np. Bejnarowicz 1969/ zainteresowany nie 
tylko utrwalonymi w potocznej tradycji metodami umacniania 
i przywracania zdrowia, ale także sposobami odbioru czy two-
rzenia rzeczywistości związanej ze zdrowiem i nadawania jej 
ontologicznego statusu. Pierwszy obszar zainteresowań wypływa 
z samego świata badaczy medycznych dostrzegających efektywność 
metod terapeutycznych uznawanych dawniej w nauce za zabobon, 
drugi inspiracje czerpie z socjologii fenomenologicznej. 



Ad. 4. Powracając na zinstytucjonalizowany grunt medycynya 
dokładniej jej ideologii, należy zwrócić uwagę na inspiracje 
płynące z ogłoszonej w 1948 r. przez WHO definicji zdroyia 
ujumującej je nie tylko jako brak choroby czy kalectwa, ale 
również pełnię fizycznego, psychicznego i społecznego dobro-
stanu jednostki ludzkiej. Niezależnie od licznych głosów w 
krytyce tej definicji /zob. Noack 1987, s.10/, a także sporów 
co do odmiennych interpretacji jej sformułowania można stwier-
dzić, że nie tylko otwarła ona oficjalnie problematykę zdro-
wia dla badaczy społecznych, ale także wprowadziła komponenty 
psychospołeczne w zakres rozumienia samego zjawiska zdrowia. 
W tym kontekście powstało wiele różnorodnych definicji zdro-
wia /zob. np. Svensson 1980, Korzeniowska 1987, Aleksandro-
wicz 1979, s.9-15/, ujmujących je jako zjawisko syndromaty-
czne, występujące na wielu poziomach rzeczywistości w róż-
nych swych aspektach. Rozszerzone zostały również poglądy na 
genezę stanu tak rozumianego zdrowia, lokalizujące ją w sze-
roko ujmowanym środowisku społecznym i fizycznym, które pod-
lega społecznemu kształtowaniu. Nauki o zachowaniu wykorzy-
stały oba te obszary /stan zjawiska i jego geneza/ dla wyka-
zania przy zastosowaniu omawianego pojęcia własnych kompe-
tencji analitycznych w tym zakresie /zob. Titkow 1983, s.9-10/. 

Ad. 5. Socjologia poszukująca w medycznej problematyce własnej, 
tożsamości z dużym uznaniem przyjęła perspektywę teo'tetyczno-
analityczną sformułowaną przez T.Parsonsa /1951, zob. 1968 s. 
321-433/, pozwalającą analizować zjawiska zdrowia i choroby 
w kategoriach działań społecznych. Szczególną akceptację 7.ys~ 



kała propozycja ujęcia choroby na gruncie teorii ról społecz-
nych i analizy jej jako odstępstwa od normalnie pełnionych i 
przypisan/ch jednostce zadań w strukturze systemu. Aczkolwiek 
socjologia medycyny uzyskała w ten sposób własną, różną od 
medycznej perspektywę teoretyczną dla analizy interakcji i 
działarf związanych ze zdrowiem /czy nawet całkowicie utożsa-
mianych z nim w pracach wielu interpretatorów Parsonsa/, nie 
wyzwoliła się ona generalnie z podporządkowania medycznemu 
widzeniu rzeczywistości. Parsons jako zwolennik ustrukturali-
zowanego, nie tylko na użytek analityczny, świata społecznego, 
w pełni uznawał i akceptował wyłączne kompetencje lekarza w 
zakresie zjawiska zdrowia - choroby, a jego teoria wzbogacaó 
miała medyczny punkt widzenia poprzez wskazanie na społecznr. 
konsekwencje i relatywność tego zjawiska. 

Z drugiej jednak strony, rozszerzając pojęcie zdrowia na 
społeczne konsekwencje określonego stanu biologicznego i jego 
percepcji, Parsons otworzył tę problematykę dla badań nip 
mających wiele wspólnego z medycyną. Biomedyczne aspekty 
zdrowia stały się w tej perspektywie jedynie jednym z wielu 
wyznaczników działania, a idea zdrowia nabrała znaczenia jako 
instrumentalna wartość społeczna ukierunkowująca te działania. 
Przedmiotem wielu badań stały się "zachowania c .i-., zza łące cho-
robę", rozpatrywane bądź to w perspektywie utrukturalno-fun-
kcjonalnej bądź psycho-społeczne1. 

Zdominowanie zainteresowań badawczych problematyki* cho-
roby wynikało m.in. z przyjęcia tezy, że choroba jest dla 
badacza zjawiskiem znacznie ciekaw::;.>>n od ?,drowia, a dopiero 
fakt rachowania wywołuje szereg interesujących poznawczo z 



wisk /Titkow 1983, s.17/. Choroba była również tradycyjnym, 
obszarem zainteresowali klinicznie zoi ientowane j medycyny, a 
taki właśnie jej model szczególnie wysoko wartościowany był w 
świecie medycznym oraz stanowił obszar najbardziej powszech-
nych potocznych doświadczeń. To zaciekawienie chorobą było w 
pełni uzasadnione, gdy rozpatrywano ją w kontekście cyklu zda-
rzeń: zdrowie - choroba - zdrowie, gdy brane były pod uwagę 
schorzenia krótkotrwałe i w dużym stopniu zmieniające sytua-
cję społeczną jednostki, wymagające podjęcia natychmiastowych 
i radykalnych działań. Tymczasem obraz dominujących chorób 
uległ znacznym przemianom: .wzrosła ilość schorzeń przewle-
kłych, stały się one głównymi przyczynami zgonów, zwiększyła 
się ilość osób niepełnosprawnych. Wzrosło znaczenie profilak-
tyki nieswoistej w porównaniu z rolą w ochronie zdrowia przy-
pisywaną medycynie leczącej przypadki zaistniałych już chorób. 

Ad. 6. Wiele czynników złożyło się na wprowadzenie zdrowia w 
obszar zainteresowań polityki społecznej. Przemiany zachodzące 
w strukturze dominujących chorób i przyczyn zgonów zmieniały 
kształtującą się wokół nich rzeczywistość społeczną. Wzrasta-
jąca ilość osób niepełnosprawnych niejako obligowała do włą-
czenia ich problemów w system szeroko rozumianej 'opieki spo-
łecznej. Osoby te, jak i jednostki o przedłużanym za pomocą 
technologii medyczhej życiu, dążyły do możliwości prowadzenia 
tego życia na swój "normalny" sposób. Zdiagnozowane zagro-
żenia zdrowia i życia okazały się ogarniać nie tylko nielicz-
nych, ale całe kategorie i zbiorowości społeczne. Dotychcza-
sowy wariant opieki zdrowotnej przestał spełniać wymogi kiero-



wanych pod jego adresem coraz szerszych 1 dalej idących ocze-
kiwań, ins: irowanych z jednej strony wzrostem społecznych 
aspiracji i ideologią zdrowia jako pełnego dobrostanu, z dru-
giej zaś wiarą w ostateczne uporanie się ze zjawiskiem cho-
roby. 

Uznanie wpływu na stan zdrowia takich czynników, jak: 
sytuacja na rynku pracy, warunki mieszkaniowe, prawa i swobo-
dy obywatelskie, zbiorowe spożycie, itp. kierowało uwagę na 
poszukiwanie rozwiązań w skali systemu społeczno-ekonomiczno-
politycznego. Pojawiła się konieczność regulowania tego typu 
uwarunkowań zdrowia poprzez odpowiednie ustawodawstwo i jego 
egzekwowanie. Krytyka istniejącego systemu ochrony zdrowia 
ujawniła ponadto szereg ideologicznych funkcji medycznych 
profesjonalizmu /Illich 1975/, które nie zawsze były zgodne z 
pozamedycznym rozumieniem dobra społecznego. Zwrócono w tym 
kontekście uwagę na efektywność działalności systemu medycz-
nego w innych nieco wymiarach, niż oceniali ją profesjonali-
ści /zob. np. Życie i zdrowie, 1977/. Wartość życia i zdrowia 
stała się elementem ekonomicznej kalkulacji i pomiarów rela-
cji pomiędzy ponoszonymi nakładami a uzyskiwanym efektem 
/Wierzbicki 1973/. Dążenia badaczy i filozofów społecznych 
do holistycznego ujmowania rzeczywistości postawiły znak zapy-
tania przy jej redukcjonistycznych, dominujących w klinicznej 
medycynie, ujęciach. 

W powyższych kontekstach przywołana została iitarogrecka 
i dalekowschodnia tradycja zmieniająca zarówno sarno pojęcie 
zdrowia, jak i jego ochrony. Popularnością zaczęły cieszyć 
się tzw. "głębokie ekologiczne" koncepcje zdrowia /Capro i £>8 7/ 



a WHO opracowała nową strategię jego ochrony pod hasłem "Zdro-
wie dla wszystkich do 2000 roku". 

Działania oceniane z punktu widzenia ich związku z róż-
nymi aspektami zdrowia stały się w powyższej perspektywie 
elementami programów i strategii nie tylko doskonalenia i roz-
szerzania systemu ochrony zdrowia, ale także rozwoju społecz-
nego. Zwrócono bowiem uwagę na zależność ekonomicznych wymia-
rów tego rozwoju od indywidualnego potencjału zdrowotnego 
członków społeczeństwa /Grossman 1972/, który oni sami w dużym 
stopnii' władni są umacniać. 

Rozszerzanie pojęcia zdrowie poza wyłącznie biologiczny 
wymiar włączyło w tę kategorię całą gamę wartości stricte 
społecznych, utożsamianych z celami i kierunkami stymulowania 
przemian życia zbiorowego. Powróciło obecne w filozofii Pla-
tona wzajemne uwikłanie zdrowia i naczelnych wartości społe-
cznych. Elementem oceny zdrowia stała się nie tylko długość 
życia, ale również jego jakość, także powiązana z ekonomicz-
nymi aspektami społecznego rozwoju. W tym kontekście kategoria 
działań zdrowotnych rozszerzona została poza psychospołeczny 
wymiar na obszar rozwiązań obejmujących swym działaniem zdro-
wie szerszych zbiorowości społecznych. Stała się pojęciem po-
lityki społecznej używanym dla określenia przedsięwzięć podej-
mowanych w kierunku prozdrowotnego kształtowania rzeczywistości 
lub po prostu określającym obszar tej rzeczywistości uznany 
za szczególnie istotny dla zdrowia /np. pełne zatrudnienie, 
nie stresująca praca, rekreacja itp./. 



Ad. 7. Od końca lat siedemdziesiątych do połowy osiemdziesią-
tych trwały pod patronatem WHO prace przygotowujące założenia, 
cele i zasady realizacji nowej strategii ochrony zdrowia: 
"Zdrowie dla wszystkich do 2000 roku" /ZDW 2000/. Przybrała 
ona charakter zbliżony do norm prawa międzynarodowego, gdyż 
do wprowadzenia jej w życie zobowiązali się przedstawiciele 
wszystkich państw członkowskich, którzy brali również udział 
w jej opracowywaniu /Włodarczyk 1987/. Polska na podstawie 
programu europejskiego /Targets 1985/ opracowała własną jego 
wersję zawierającą bardziej szczegółowe rozwiązania dostosowa-
na do sytuacji zdrowotnej naszego kraju /Cele i zadania 1985/. 

Obietnica zdrowia dla wszystkich zrelatywizowała rozu-
mienie tego zjawiska do dążeń i możliwości poszczególnych 
podmiotów społecznych. Zawarta w strategii koncepcja zdrowia 
jako "productive life" pozwalała mówić o zdrowiu osób w sen-
sie medycznym chorych, jeśli osoby te potrafią żyć ze swoją 
chorobą w satysfakcjonujący je sposób, potrafią odnajdywać 
własny sens i radość życia we wspólnocie społecznej. Odpowie-
dzialność za stwarzanie warunków dla realizacji tak rozumia-
nego zdrowia złożona została głównie w ręce menedżerów życia 
społecznego, Z punktu widzenia stwarzania tego typu warunków 
poddane zostało ocenie funkcjonowanie systemu społecznego. 
System ten i generowane w jego ramach przekształcenia środo-
wiska przyrodniczego stały się również przedmiotem oceny w 
aspekcie wpływu na bioorganiczne wymiary zdrowia. Biologiczne 
zdrowie w ideologicznych założeniach strategii nie stanowiło 
jednakże celu, lecz środek do prowadzenia pełniejszego życia. 

W powyżs/ym kontekście przedmiotem badań nauk systemowych, 



a zwłaszcza nowego nurtu epidemiologii społecznej /zob. Kei-
surement 1987/, stały się szeroko rozumiane "zachowania sys-
temu" rozpatrywane z punktu widzenia ich relacji do zdrowia, 
ujmowanego zarówno w biologicznych, jak i społecznych aspek-
tach. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na zachowania "sza-
rego człowieka" i jego zainteresowanie własnym zdrowiem. Oma-
wiana strategia na niego złożyła ogromny ciężar odpowiedział-' 
naści za zdrowie, zakładając równocześnie osiągnięcie prozdro-
wotnego funkcjonowania systemu. Zachowaniami zdrowotnymi na-
zwane zostały potoczne działania i nawyki w takich sferach, 
jak: odżywianie, wypoczynek, praca, aktywność społeczna, kon-
sumpcja używek, itp. Prawie cała sfera aktywności jednostek 
i zbiorowości społecznych zainteresowała naukę w aspekcie 
relacji do zdrowia, głównie bezpośredniego wpływu na jego 
stan, jak również pośrednich działań sprzyjających jego pro-
nocji. Zdrowie uczyniono bowiem nie tyle przedmiotem przywra-
cania i ochrony, do czego powołane zostały służby medyczne, 
co raczej tworzenia i umacniania,. do czego zobligowany zostci 
sam człowiek, jak i mający stwarzać mu warunki ku ter,.u syste.r 
społeczny. Hasło "twoje zdrowie w twoich rękach" stało się 
podstawą ideologii "healthizmu", z jednej strony upodniiotawj.a* 
Mccj jednostkę względem własnego zdrowia, z drugiej nato-
miast, przesłaniającej inne wartości społeczne wartością zdro-
wia, oraz przy pewnych interpretacjach, zrzucającej na barki 
człowieka nazbyt duży niekiedy ciężar odpowiedzialności i 
ukrywającej zaniedbania w systemie społecznym czy medycznym. 

: 



Ad. 8. Socjologia rozwijająca się wokół instytucji medycyny, 
a jednocześnie poszukująca własnej tożsamości i teoretyczno-
problemowej łącznośfci z głównym nurtem socjolo,gil, znacznie 
rozszerzyła swoje pole zainteresowań i perspektywy jego uję-
cia. Od analizy obszaru problematyki instytucjonalizowanej 
przez medycynę lub inspirowanej nową ideologią ochrony zdro-
wia, wkroczyła na teren faktów społecznych, kształtujących si< 
wokół potocznej idei zdrowia i choroby, bądź w związku z tą 
ideą rozpatrywanych. Od socjologii medycyny rozwinęła się w 
kierunku socjologii zdrowia. 

W omawianym tu kontekście nowa orientacja zwróciła główną 
uwagę na zagadnienia organizowania się społeczeństwa wobec za-
grożeń zdrowia, na sposoby zaspokajania potrzeb zdrowotnych 
nie zaspokajanych w ramach systemu opieki medycznej lub zaspo-
kajanych w nieakceptowany sposób. Skoncentrowano się na fun-
kcjonowaniu grup pierwotnych, zwłaszcza rodziny, a w aspekcie 
potrzeb zdrowotnych jej członków, na formułowaniu się i dzia-
łaniach różnego typu grup czy instytucji samopomocy nakiero-
wanych na zdrowie ludzi uzależnionych i niepełnosprawnych, 
na inicjowanych społecznie ruchach na rzecz przeciwstawiania 
się środowiskowym zagrożeniom zdrowia, itp. Cechą wspólną 
działań stanowiących przedmiot badań jest ich niezależna lub 
nawet alternatywna w relacji do systemu instytucji medycznych, 
czy szerzej - formalnych instytucji systemu społecznego -
inspiracja. Działania te są wyrazem potocznych umiejętności 
radzenia sobie ze zdrowiem w gąszczu przytłaczających jedno-
stkę struktur społecznych. Są elementem partycypacji, czy ra-
czej uczestnictwa - dla uniknięcia skojarzeń ze strategią 



"zdrowie dla wszystkich do 2000r-w kształtowaniu zdrowia, 
rozbawionym jednakże ideologicznego wymiaru odpowiedzialności 
z łożonej w ręce "szarego człowieka". 

W tego typu problematyce kategoria zdrowia zostaje zre-
latywizowana do jej znaczenia w sferze świadomości potocznej, 
staje się ideą organizującą działania czy sposób życia /zob. 
Herzlich 1973/. Ujęta zostaje "ze współczynnikiem humanisty-
cznym" . 

W podsumowaniu tego fragmentu analizy należy stwierdzić, 
że problematyka zachowań związanych ze zdrowiem cechuje się 
ogromną różnorodnością zarówno problemową, teoretyczną, jak 
i metodologiczną. Pojawiające się nowe ujęcia nie likwidują 
bynajmniej wcześniejszych opcji, lecz je rozszerzają i uzu-
pełniają. Dają się przy tym zaobserwować cztery wyraźne ten-
dencje tego rozwoju. Pierwsza polega na dążeniu do interdy-
scyplinarnego ujmowania badanych zachowań i towarzyszących im 
zjawisk oraz do zacierania granic pomiędzy odmiennymi perspek-
tywami badawczymi. Druga - na przemianach w kierunku budowania 
wiedzy bardziej dotyczącej społeczeństwa niż problemów stricte 
medycznych, interesującej nie tyle medycynę, co szerzej ro-
zumianą ochronę zdrowia jako naukę i instytucję.. Trzecia zmie-
rza w kierunku holistycznych i ekólogicznych ujęć zdrowia 
bądź odwołuje do jego potocznego rozumienia. Czwarta ukazuje 
dążenie do integracji tych badań w perspektywie polityki spo-
łecznej /zob. np. Measurement 1987, Topias 1975/ i w"ramach 
ogólnych strategii ochrony zdrowia, jak np. "Zdrowie dla wszy-
stkich do 2000 roku". 



Definicja pojęcia 

W wielu pracach zajmujących się problematyką zachowań 
związanych ze zdrowiem nie pojawiają się przytaczane na wstę-
pie terminy, a jeżeli nawet - to jako zwroty języka potocznego, 
nie pełniące funkcji kategorii naukowej. Związek zachowań ze 
zdrowiem uznawany jest w nich za oczywisty - potrzebują one 
innych, bardziej precyzyjnych pojęć. U innych autorów poję-
cie to nadal wyróżnia sobie właściwą klasę obiektów i często 
pełni funkcję ich charakterystyki. Dzieje się tak z reguły 
w opracowaniach poruszających szeroki zakres problemów, w 
celu znalezienia wspólnej dla nich perspektywy, lub przy 
analizach wąskich zagadnień dla dokonania odniesienia do szer-
szego tematu. Autorzy posługujący się omawianymi kategoriami 
używają ich często bez zdefiniowania, licząc na ich intuicyj-
ne zrozumienie ze strony czytelnika lub uznając, iż posiadają 
one powszechnie zrozumiały i ujednolicony sens. Spotyka się 
również próby ,zdef iniowania tych pojęć, zwłaszcza wtedy, ydy 
istnieje potrzeba wyodrębnienia węższych klas obiektów. For-
mułowanie szerokich definicji wydaje się natomiast charaktery-
styczne dla tego etapu rozwoju socjomedycznej refleksji, w 
której poszukiwała ona własnej tożsamości i własnego przed-
miotu, udowadniając tezę o społecznych aspektach zagadnień 
zdrowia. 

W wielu przypadkach troska o teoretyczną spójność przed-
sięwzięć badawczych objawiająca się konstruowaniem definicji 
przedmiotu staje się chybioną, gdyż proponowana definicja 
- • •'• cha:-., jk tery za ja ? akr es pojęcia, nie pozwalając 



na wydzielenie go spośród innych obiektów, bądi obejmuje nie-
co inną klasę obiektów niż uwzględniane w dalszych analizach, 
zwłaszcza empirycznych. Z kolei unikanie refleksji nad spe-
cyfiką powiązań zdrowia z zachowaniami prowadzi na skutek 
niedomówień nie tylko do nieporozumień semantycznych, ale i 
różnego typu polaryzacji stanowisk merytorycznych, a także 
będących ich skutkiem stanowisk w kwestiach społecznych. 
Uwidacznia się to szczególnie na tym polu, które C.N.Mills 
nazwał "wyabstrahowanym emplrycyzmem", a w tego typu stylu 
uprawiania nauki analizowana kategoria spotykana jest naj-
częściej , 

Spójrzmy zatem na kilka prób najogólniejszego zdefinio-
wania pojęcia zachowań zdrowotnych /medycznych/, zaczerpnię-
tych głównie z polskiej literatury lub znajdujących w niej 
odzwierciedlenie. 

E.Mazurkiewicz /19 78/ przez zachowania zdrowotne rozu-
mie "wszelkie zachowania /nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane 
wartości przez jednostki ludzkie.i przez grupy społeczne/ w 
dziedzinie zdrowia /.,,/ jaki jest człowiek pod względem zdro-
wotnym wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak pojmuje 
zdrowie, jak je ocenia, w jaki sposób nim dysponuje, jak rea-
guje na zdrowie innych itp." M.Mackiewicz i J.Krzyżanowski 
/.1S81 s.15/ określają w ten sposób "zachowania rozpatrywane 
z punktu widzenia ich znaczenia dla zdrowia". 

Termin "zachowania medyczne" M.Sokołowska /1968 s. ¿-59, 
także 1969 s.29/ proponuje uznać jako "nazwę skrótową oznacza-
jącą dziedzinę zachowań ludzkich uwarunkowanych przez chorobę 
i medycynę". Z kolei A.Titkow określa je tak: "czynności i 
działania ludzkie wyrażone za pomocą zmiennych behawioralnych 

•caa 



- związanych ze sferą zdrowia i choroby" /1983 s.3/, lub w 
innym miei ;cu,"podejmowanych przez jednostki" /1976 s.117/. 
A.Ostrów-.1 a /1980/' nazwą tą oznacza "sferę ludzkich działań, 
która odnosi się dó zdrowia, choroby i profilaktyki. Proble-
mem badań są tu zachowania ludzi przede wszystkim w chorobie 
- a więc dotyczą one zagadnień związanych z odbiorem choroby, 
przyjmowaniem roli chorego, poczuciem uzależnienia z tym zwią-
zanym, poszukiwaniem pomocy, realizacją terapii, wreszcie 
zdrowieniem". J.Indulski i J.Leowski /1971/ nazywają tak "za-
chowania związane z korzystaniem z instytucji medycznych" 
takich, jak np. pogotowie ratunkowe, przychodnia rejonowa, 
szpital itp. 

Spotykane są także propozycje węższych ujęó, które bądź 
tc akcentują problemy choroby bądź celowy aspekt zachowania. 
Tak np. I.Heszen-Klemens /1979 s,13/ posługuje się kategorią 
"działań zdrowotnych", przez które rozumie "wszelkie formy 
aktywności celowej, ukierunkowanej na ochronę lub osiągnięcie 
poprawy własnego stanu zdrowia", S.V.Kasl i S.Cobb /1966/ pro-
ponują jeszcze bardziej szczegółowe opcje i przypisując pod-
miotowi działania konkretne cele, używają trzech pojęć: 
"health behaviour", "illness behaviour" i "sick - role beha-
viour". Pierwsze to działania podejmowane przez osobę uważa-
jącą się za zdrową w celu nie dopuszczenia do wystąpienia 
choroby, drugie to działania osoby uznającej się za chorą 
i mającej na celu ustalenie diagnozy, trzecie natomiast podej-
mowane są w celu wyleczenia się. Te trzy typy zachowań I.He-
szen-Klemens włącza w zakres "działań zdrowotnych", nazywając 
je odpowiednio: działaniami profilaktycznymi, diagnostycznymi 
i terapeutycznymi. I.Indulski i J.Leowski traktują je nato-



i.ist jako typy "zachowań medycznych". 
propozycje S.V.Kaslo i S.Cobba nie zostały powszechnie 

- i akceptowane, choć zyskały duży rozgłos. I tak np. "illpess 
hnviour" uzyskały popularność jako wszelkie zachowania wy-
Ikające z odczuwania ^rzez jednostkę symptomów chorobowych 
podejmowania przez nią prób udzielenia sobie pomocy /Mocha-
c, 1978/. Z kolei przez "health behaviour" rozumie się 
.•"3to różnorodne formy aktywności uważane przez działającą 
lncstkę za funkcjonalne dla utrzymania lub polepszenia 

• ,:nu zdrowia /zob. np. Health Care, 1976/ lub, w innym uję-
•u, egzemplifikację zachowań uznanych we współczesnej mcdycy-
:o za posiadające szczególnie duży wpływ na zdrowie, rozpa-
•.ywany w skali społecznej /"positive health behaviour" i 
health - deraaging behaviour"/. 

Pomijając tu problem zróżnicowanego nazewnictwa anali-
•jwr.nego pojęcia /zob. Puchalski 1988/, dalej jako najogól-
iejszy używany będzie termin "zachowania zdrowotne". 

Podsumowując można stwierdzić, że pokazana tu różnorod-
•Sć pojęciowo-terminologiczna może zostać ujęta w ramach 

,'dnego ogólnego schematu rozumienia analizowanego pojęcia, 
br-jmuje on trzy elementy zawarte w każdej z przytoczonych 
^-finicji: • 
I I pojęcie zachowań /lub inne pokrewne jak np. działania, 

praktyki, style życia/, 
'l pojęcie zdrowia /lub, czy - a także: choroby, medycyny, 

profilaktyki/, 
j| sposób powiązania obu w/w pojęć. 



Znaczenie każdego z tych elementów wpływa na sposób rozu-
mienia analizowanego pojęcia, współwyznacza jego treść. Sens 
obu kategorii pojęciowych jest zróżnicowany poprzez przyjęcie 
różnych opcji teoretycznych, zmienia się w zależności od ana-
lizowanych wcześniej przemian w problematyce behawioralnych 
aspektów zdrowia. To samo dotyczy elementów związku pomiędzy 
nimi, co stanowić będzie punkt wyjścia dla proponowanej typo-
logii. 

Propozycja typologiczna 

Przedstawiona tu różnorodność inspiracji problemowych, 
teoretycznych i metodologicznych kształtujących problematykę 
zachowań związanych ze zdrowiem skłania do podjęcia prób upo-
rządkowania sposobów rozumienia kluczowego dla niej pojęcia, 
różnych w zależności od zróżnicowanych inspiracji. Propono-
wana typologia ujęć pojęcia zachowań zdrowotnych skonstruowa-
na zostanie w aspekcie typów powiązań zachowań ze zdrowiem, 
odmiennych ze względu na złożoną struiiturę problemowo-metodo-
logiczną si>cjomedycznej refleksji. Pominięty zostanie tu więc 
analizowany wcześniej wymiar różnorodności teoretycznej w ra-
mach tej struktury choć, jak sądzę, typologia ta będzie obej-
mowała całą jej złożoność wewnątrz wyróżnionych typów. 

Kydaje się, że ową problemowo-metodologiczną strukturę 
scharakteryzować można analitycznie z dwóch punktów widzenia. 
Pierwszy to kierunek analizy powiązań zachowań ze zdrowiem, 
drugi natomiast obejmuje koncepcję rzeczywistości, w której 



dokonuje się identyfikacji interesujących nas zachowań. 
W pierwszej płaszyczyźnie wyróżnić śię dają dwa podsta-

wowe typy zainteresowań badaczy omawianej problematyki. Jeden 
obejmuje związek zachowań ze stanem zdrowia w aspekcie wpływu 
behawioru na zdrowie. W modelu nauki nazywanym analizą zmien-
nych, zmienna "zachowania" pełni tu funkcję niezależnej, 
natomiast funkcję zależnej pełni zmienna "zdrowie". Drugi 
typ zainteresowań w konstruowaniu pojęcia koncentruje się 
bardziej na zachowaniach niż na zdrowiu. Tutaj kierunek ana-
lizy jest odwrotny: to nie wpływ zachowań na zdrowie, lecz 
ich zależność od zdrowia. 

Jeszcze raz należy zaznaczyć, że wyróżnione kierunki 
wnioskowania dotyczą modelowej konstrukcji pojęcia, a więc 
analitycznie przy tym wyróżnionych sposobów identyfikacji 
zachowań jako związanych ze zdroiiiem, nie zaś faktycznego wy-
korzystania skonstruowanego pojęcia dla analizy rzeczywisto-
ści empirycznej z punktu widzenia określonej teorii, czy ba-
danego problemu. 

W drugiej płaszczyźnie identyfikacji zachowań, w za-
kresie koncepcji rzeczywistości, wyróżnić można również dwa 
obszary, tradycyjnie przypisane dwóm typom nauk badających oma-
wianą problematykę: społecznym i przyrodniczym. Pierwszy 
obszar to sfera świadomości potocznej, rzeczywistość widzia-
na przez uczestników życia grupowego, ich wiedza, przekonania 
~zy idee organizujące działania wewnątrz tej rzeczywistości, 
-zy sama rzeczywistość kreowana tą potoczną percepcją i dzia-
łaniami. Drugi obszar to rzeczywistość, której kształt jest 
niezależny od świadomości potocznej. Jej treść znajduje od- ' 
zwierciedlenie w koncepcjach i teoriach naukowych aspirujących 



dc oddania przyczynowych zależności empirycznych pomiędzy zjawiskami 
stanu zdrowia i zachowań, przy czym same te zjawiska ujmowane są 
lako zachodzące poza obszarem psychiki, choć n.ie wyklucza się tutaj 
psychologicznego mechanizmu wpływu jednych na drugie. 

Zestawiając dwa wyróżnione tutaj kryteria i poszczególne typy 
w ich ramach, otrzymuje sir cztery wersje pojęcia stanowiącego przed-
miot analizy, w każdym przypadku obejmującego nieco odmienny zakres 
obiektów. Zaznaczyć należy, iż jest to propozycja typologiczna, 
gdzie rozgraniczenia poszczególnych typów są umowne i płynne, gdzie 
ingerują dodatkowe kryteria nie uwzględnione w proponowanej syste-
matyzacji. 

KIERUNEK ANALIZY 

zadłcwania zdrowie zdrtwie zadicwania 
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zaćhcwania, którym wie-
dza potoczna przypisuje 
wpływ na. stan zdrowia 

zachowania, których 
podjęcie czy przebieg 
rrotywcwany jest treś-
ciami składającymi się 
na potoczną ideę zdro-
wia-choroby /zdrcwie w, 
funkcji celu lub poto-
cznie postrzeganej 
przyczyny/ 

zachowania uznane przez 
naukę za wpływające na 
stan zdrowia 

zachowania uznane w 
określonej koncepcji 
naukowej za obiektywny 
skutek stanu zdrowia 



Wyróżnione w ten sposób typy zachowań zdrowotnych oddają 
rzeczywiście przyjmowane w badaniach powiązania behawioru i 
zdrowia-choroby z tym, że praktycznie często nie są one od 
siebie oddzielane i w ramach jednej problematyki mogą wystę-
pować łącznie. Rozróżnienia te znajdują jednakże wyraz bądi 
to w proponowanych w literaturze systematyzacjach tych zacho-
wań bądź w sposobach ich definiowania, ograniczających ich 
zakres do jednego z wyróżnionych tu typów. Tak.np. spotyka 
się rozumienie omawianego pojęcia obejmujące wszelkie zacho-
wania wpływające na stan zdrowia, przy czym w ich ramach wy-
różnione zostają zachowania wpływające obiektywnie /tzn. te, 
których wpływ potwierdzają badania naukowe/ oraz uznane za 
takie w określonych grupach społecznych. W proponowanej typo-
logii jest to rozróżnienie drugiego /2/ i pierwszego /l/ 
typu. Wśród tych ostatnich oddzielane bywają zachowania, które 
nie są realizowane, choć ich wpływ na stan zdrowia jest poto-
cznie uświadamiany, oraz zachowania świadomie realizowane w 
celu uzyskania wpływu na stan zdrowia. W przedstawionej typo-
logii pierwsze zawierają się w polu nr 1, drugie natomiast 
w typie nr 3. 

Tego rodzaju relacje pozwalają, jak się wydaje, potrak-
tować prezentowaną propozycję typologiczną nie tylko jako 
próbę usystematyzowania sposobów rozumienia pojęcia zachowań 
zdrowotnych, ale również jako narzędzie analityczne zachowań 
czy świadomości społecznej,np. w aspekcie ich relacji do przy-
czynowych ustaleń nauki /relacje typów 1-2/ bądź w wymiarze 
związku pomiędzy wiedzą potoczną a jej wykorzystaniem /relacje 
typów 1-3/, czy też pomiędzy tgoretycznymi, modelowymi ocze-' 



kiwaniartii a działaniami społecznymi /relacja typów 4-3/. 
Spróbujmy przedstawić krótką charakterystykę wyróżnio-

nych ¿utai typów, zwracając uwagę na różnice pomiędzy nimi, 
które mogą wymagać uwzględnienia przy empirycznej identyfika-
cji zachowań obejmowanych poszczególnymi typami pojęcia i przy 
wzajemnym zestawianiu zjawisk różnych typów. 

Ad. 1. Pojęcie zachowań zdrowotnych obejmuje tu swym zakre-
sem te formy behawioru, którym wiedza potoczna przypisuje 
istotny wpływ na stan zdrowia. Obie kategorie: zachowań i 
zdrowia mogą w tym przypadku zostać potraktowane jako terminy 
języka potocznego. Badacz zaś może próbować rozpoznać ich 
znaczenie/-a/, co byłoby szczególnie interesujące w zastoso-
waniu do kategorii zdrowia, zwłaszcza w kontekście sytuacyj-
nym. Sens przypisywany zdrowiu i chorobie będzie tu niewąt-
pliwie jednym z istotnych czynników współwyznaczających zbiór 
identyfikowanych w tym typie zachowań. Możliwym jest oczywi-
ście doprecyzowanie tych kategorii przez badacza, co z jed-
nej strony pozwoli zawęzić Szeroki zakres omawianego pojęcia, 
z drugiej jednakże stworzyć może sytuację artefaktualną, gdy 
potoczne rozumienie zdrowia - choroby nie będzie pokrywało 
się z jego opcją badawczą. Ten sposób konstruowania pojęcia 
charakterystyczny jest dla badań etnomedycznych i poszukiwań 
z zakresu tzw. świadomości zdrowotnej. 

Ad, 2. Tutaj pojęcie zachowań zdrowotnych obejmuje te formy 
behawioru, którym nauka przypisuje istotny, obiektywny wpływ 
na stan zdrowia. Jego definicje przybierają zazwyczaj postać 



egzemplifikacji, co było przedmiotem bardziej szczegółowej' 
analizy /Puchalski 1988/. Wyznaczają zatem nie tyle klasę 
zjawisk,- co wyrażają tezę empiryczną - mogą tym samym stano-
wić przedmiot weryfikacji /zestawienie tych egzemplifikacji 
zob. Kar, Berkanowvic, 1987, s.269/. 

Obszarem identyfikacji tego typu zachowań jest nie wie-
dza potoczna, jak w poprzednim ujęciu, lecz rzeczywistość 
ujmowana jako niezależna od tej wiedzy. Ustalenia dotyczące 
tej rzeczywistości wyrażone zostają w formie wiedzy naukowej 
dotyczącej empirycznych zależności przyczynowych pomiędzy za-
chowaniami a zdrowiem-chorobą. Zwrócić tu należy uwagę po 
pierwsze na indukcyjną względność tych ustaleń objawiającą 
się słabym stopniem zweryfikowania formułowanych zależności 
/zob. Gniazdowski et.al., 1986, s.88/, jak również występowa-
niem wzajemnie sprzecznych wniosków wyciąganych z obserwacji 
tych korelacji, /zob. Oliver, et. al., 1984/, pc drugie na 
ich relatywność w stosunku do przyjętego w identyfikujących 
je badaniach rozumienia stanu zdrowia, koncepcji jego pomiaru 
czy wskaźnikowania. Uwzględnienie tego typu relatywizacji wy-
daje się niezbędne przy porównywaniu omawianych zachowań z 
zachowaniami identyfikowanymi w sferze wiedzy, przeświadczeń 
czy działań potocznych, gdzie odmienność ustaleń pomiędzy 
dwiema tymi sferami może być wynikiem nie tyle rozbieżności 
sądów, co innego zakresu branych pod uwagę zjawisk. 

Tak skonstruowane pojęcie jest dominującym w badaniach 
typu medycznego i epidemiologicznego. 

Ad. 3. Ten typ zachowań zdrowotnych konstruowany jest nie tyle 
przez abstrakcyjną wiedzę potoczną, co miało miejsce przy 



identyfikacji zachowań pierwszego typu, ale przez rzeczywiście 
podejmowane <-zynności, którym towarzyszy motywacja czy wytłu-
maczenie v/ ;odzaju "dla zdrowia ", "aby się wyleczyć", "by nie 
zachorować" itp. Aćzkolwiek wiedza potoczna leży oczywiście u 
podstaw tych działań /rzeczywiste działania nie zawsze jednak 
muszą być zgodne z tą wiedzą/, elementem wyróżniającym tego 
rodzaju zachowania jest intencja podmiotu bądź potoczna in-
terpretacja celu działań innych podmiotów społecznych. Iden-
tyfikacja omawianych zachowań dokonuje się tu ze względu na 
cel, a nie antycypowany czy przypisywany określonym czynnoś-
ciom skutek. 0 związku działania ze zdrowiem decyduje zatem 
nie opcja badacza racjonalizująca sens potocznych' intencji i 
interpretacji zachowań, lecz właśnie ów potoczny sens, ujęty 
introspekcyjnie przez podmiot działania. 

Pojęcie konstruowane w ten sposób spotykane jest głównie 
w badaniach z zakresu psychologii społecznej. 

Ad. 4. Ten sposób rozumienia analizowanych zachowań obejmuje 
teoretycznie oczekiwane czynności wynikające z antycypowanych' 
bądź zaistniałych zmian w stanie zdrowia. Wyróżnić tu można 
dwie grupy zjawisk /por. Titkow 1983/: pierwsza to względnie 
trwałe upośledzenia behawioru następujące wskutek z.n.iany 
patologicznej, drugą stanowią zachowania będące dokonaną przez 
badacza racjonalizacją działań potocznych, powstającą dzięki 
przypisaniu podmiotowi motywacji zdrowotnej, objawia '.ącc j nie 
typowymi formami działania w określonej sytuacji, głównie 
choroby. Odsyłając do omówienia tej pierwszej grupy zjawisk 
zawartego w pracy A.Titkow /s.13-43/, spójrzmy na rodzaj 
drugi, 



Obejmuje on te działania, które wiedza systematyczna 
uznaje za funkcję zdrowia-choroby, niezależnie od celu czy 
motywacji faktycznie towarzyszącej podmiotowi. Wyróżnikiem 
tych zachowań jest więc nie sfera psychiki potocznej, lecz 
ekstraspekcyjnie konvtruowane przez badacza modele działań, 
opisujące behawioralne zjawiska towarzyszące z reguły choro-
bie; lub /i/ czynności, którym z dużym prawdopodobieństwem 
może towarzyszyć motywacja zdrowotna. Ujęcie to abstrahuje 
jednakże od jednostkowej motywacji w tym sensie, że nie odwo-
łuje się do niej dla identyfikacji omawianych zachowań, lecz 
korzysta z ustaleń modelowych, wyznaczających zakres anali-
zowanego pojęcia. Przyjmowane tutaj sposoby rozumienia kate-
gorii zdrowia i zachowań uwikłane zostają w przyjętą w opcji 
badawczej aksjonormatywną wizję ładu społecznego, zgodnie z 
którą, lub w opozycji do której, konstruowane zostają beha-
wioralne modele. 

Posługiwanie się tak utworzonym pojęciem charakterysty-
czne jest dla badań opierających -się na przyjęciu funkcjonal-
nych koncepcji zdrowia. 

Podsumowanie 

Zarówno przedstawiona w pierwszej części tekstu różnorod-
ność inspiracji kształtujących rozumienie pojęcia zachowań 
zdrowotnych, jak i przytaczane ich definicje oraz zapropono-
wana typologia podstawowych sposóbów wiązania behawioru ze 
zdrowiem, spotykanych w socjomedycznej refleksji, miały na 
"'In ukazanie relatywności kluczowego w analizowanej próbie-



matyce pojęcia. Zróżnicowanie to jeszcze wyraźniej można do-
strzec na tle analizy takich pojęć, jak zachowania i zdrowie-
choroba /zob. Puchalski 19 88/. Brak jednomyślności pojęciowo-
termlnologicznej oraz powszechnej wśród badaczy zgody, co do 
istoty niektórych powiązań zachowań ze zdrowiem, nie stanowi 
bynajmniej przeszkody w podejmowaniu niezwykle licznych badań 
empirycznych nad zachowaniami wyodrębnianymi jako obiekty 
analizy głównie ze względu na swą treśó, przy częściowym przy-
najmniej abstrahowaniu od owej istoty powiązań. Jest to szcze-
gólnie wyraźnie widoczne w tym nurcie poszukiwań, który in-
spirowany przez nową ideologię ochrony zdrowia -"Zdrowie dla 
wszystkich do 2000 roku" przedmiotem swym czyni'zachowania 
wpływające na zdrowie człowieka. Zwłaszcza tutaj zaobserwować 
się daje towarzysząca licznym wypowiedziom swoboda, by nie 
rzecz chaos, w posługiwaniu się kluczowymi kategoriami, co 
nie może optymistycznie nastrajać socjologa pytającego o isto-
tny sens stosowanych obiegowo już zwrotów. Tym bardziej, że 
pojęcie to stało się elementem szeroko zakrojonych akcji spo-
łecznych, inspirowanych centralnie, a związane z oznaczają-
cym je terminem skojarzenia semantyczne posiadają silnie wa-
rtościujący i normatywny charakter. 

Analiza relatywności omawianego pojęcia ukazała, że nie 
jest wystarczającym jego definiowanie jako: wszelkich zachowań 
związanych ze zdrowiem. Takie ujęcie wydaje się być adekwatnym 
jedynie dla ogólnego wyznaczenia dziedziny badawczej. Jeśli 
natomiast ma ono pełnić funkcję kategorii teoretycznej to 
wymagane jest jej doprecyzowanie, przynajmniej poprzez zawę-
żenie zakresu. Wydaje się, że można na zakończenie pokusić 
się o próbę sformułowania ogólnej definicji analizowanego po~ 
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jęcia, nie ograniczającej celowo, co prawda, jego zakresu," 
Incz ukazującej niezbędne relatywizacje w jego rozumieniu. 
Tak więc zachowaniami zdrowotnymi można nazwać wybrane przez 
bserwatora lub /i/ podmiot działania zachowania czy typy za-
chowań, które na gruncie pewnego systemu wiedzy /np. przeko-
nań potocznych, danej teorii naukowej czy ideologii społecz-
nej/ pozostają w istotnym, określonym w przyjętej opcji zwią-
zku ze zdrowiem ujmowanym w znaczeniu ustalonym w tym systemie. 


