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Fundacja stara się koncentrować na projektach, które podchodzą do problemu systemowo, 
integrujących podejście społeczne (np. kampanię medialną promującą aktywny wypoczynek 
w ruchu), podejście grupowe (np. ćwiczenia ruchowe dla osób starszych) oraz indywidualne 
(np. poradnictwo ruchowe dla osób z nadwagą) i uwzględniających jednocześnie kwestie 
zachowań i warunków życia (np. kwestie budowy ścieżek rowerowych). 

Z kolei Radix koncentruje się na działaniach z zakresu promocji zdrowia w szkołach, 
zakładach pracy i gminach. Radix jest organizacją finansowaną  poprzez granty i zamówienia. 
Największym zleceniodawcą jest Bundesamt fur  Gesundheit (odpowiednik polskiego mini-
sterstwa zdrowia), ale także gminy, kantony a nawet prywatne instytucje (np. ubezpieczenia) 
zlecają realizację różnych zadań. 

Ogólnie na prewencję i promocję zdrowia Szwajcaria wydaje około 1 mld franków  (z tego 
tylko 24 min. na promocję), co stanowi 2,2% całkowitych wydatków na zdrowie. Na prewen-
cję i promocję zdrowia wydaje się dwukrotnie mniej niż na administrację w systemie. Ale 
miliard franków  daje 141 franków  na przeciętnego Szwajcara, co przy obecnym kursie daje 
ponad 330 złotych. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na jeszcze jeden instrument finansowy,  którego 
zastosowanie może zbliżyć nas do realizacji zaleceń zawartych w sformułowanej  wyżej kon-
kluzji, a mianowicie na wynagradzanie świadczeniodawców za osiągnięty wynik zdrowotny. 
Szersze zastosowanie odpowiednich mechanizmów w tym zakresie, przy wszystkich zastrze-
żeniach odnoszących się do operacjonalizacji związku pomiędzy sposobem działania lekarza 
a sukcesem terapii, może i przynosi pozytywne rezultaty jakościowe. Stąd też wiele instytucji 
(płatników i świadczeniodaców) wprowadza w ramach managed care regularne dodatkowe 
wynagrodzenia dla lekarzy oparte na kryteriach jakości wyniku. Lekarze wynagradzani za 
skuteczność w przekonywaniu pacjentów o celowości szczepień, za ścisłą kontrolę ciśnienia 
krwi swoich pacjentów, za przeprowadzanie regularnych kontroli oczu u diabetyków itd.. 
Wydaje się, że właśnie wynagradzanie świadczeniodawców za konkretne działania prewen-
cyjne i promujące zdrowy styl życia pacjentów na poziomie zwrotu powstałych im kosztów 
powiązane z mechanizmem stawek kapitacyjnych powinno się sprawdzić. Ekstra wynagro-
dzenie za ekstra wysiłek w zakresie promocji i prewencji pokrywa tu powstałe dodatkowe 
koszty, zaś zyski z podejmowanego wysiłku mogą być realizowane poprzez system stawek 
kapitacyjnych. 

Reasumując, pytanie „zapobiegać czy leczyć?" nie jest trywialne przede wszystkim dlate-
go, że sposób jego sformułowania  wydaje się manipulować rzeczy wistością i z góry zakładać 
konkurencyjność tych dwóch form  działania. Zapobiegać i leczyć, integrować a nie dzielić 
i nie zwalniać pobieżnie nikogo z odpowiedzialności za podejmowane suwerenne decyzje jest 
właściwą odpowiedzią na wyzwania zdrowotne XXI wieku. 
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PROMOCJA ZDROWIA PRACUJĄCYCH 
W POLITYKACH ZDROWIA PUBLICZNEGO W POLSCE 

Pojęcia promocji zdrowia, jak polityki zdrowia publicznego, są niezwykle pojemne ora; 
wieloznaczne. Tutaj przyjmujemy takie rozumienie promocji zdrowia pracujących, zgodnk 
z którym są to działania skierowane na umocnienie całościowo ujętego potencjału zdrowot 
nego tej grupy społecznej, a nie tylko na prewencję wybranych chorób, dolegliwości, prób 
lemów zdrowotnych bądź czynników ryzyka. Jednocześnie są to tego typu działania, do któ-
rych zarówno pracujący, jak również pracodawcy, nie są zobligowani obowiązującymi roz-
wiązaniami prawnymi (np. zapisanymi w Kodeksie Pracy i ministerialnym rozporządzeń i i 
dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy). Promocją zdrowia - w przyjętym jej znaczenii 
- są zatem te działania, które wykraczają poza tradycyjną opiekę medyczną oraz prawne obli 
gacje związane z bezpieczeństwem zdrowotnym. Z kolei przez politykę zdrowia publicznegc 
rozumiemy tutaj takie projekty rozwiązań (i same rozwiązania), które w sposób racjonalny 
i zorganizowany podporządkowane zostały misji bądź celom umocnienia potencjału zdro 
wotnego społeczeństwa. Chcemy zwrócić uwagę na problem, na ile promocja zdrowia pracu 
jących (a nie tylko ich zdrowie lub jego ochrona) staje się wyodrębnionym obszarem uwag 
podmiotów decydujących o kształcie polityki (czy raczej różnych polityk w dziedzinie) zdro 
wia publicznego w Polsce. Problem racjonalnego wzmacniania - nie tylko zabezpieczani; 
- zdrowia tej grupy społecznej nabiera obecnie szczególnego znaczenia m.in. w ekonomicz 
nych, społecznych i psychologicznych kontekstach wzrostu długości życia, oczekiwań co d( 
jego jakości, konkurencyjności gospodarki i przemian form  pracy, a zwłaszcza starzenia si< 
populacji i złożonych skutków tego procesu. 

Polityki zdrowia publicznego można wyodrębniać stosując wiele kryteriów i punktóv 
widzenia. Tutaj, nie siląc się na precyzję, wyróżnimy: politykę legislacyjną państwa, strategi< 
i projekty realizowane bądź koordynowane przez instytucje rządowe, programy zdrowotni 
nadzorowane przez MZ bądź inne resorty, inicjatywy lokalne podejmowane lub wspierani 
przez instytucje i władze terytorialne, projekty obywatelskie oraz strategie biznesowe. 

W pierwszym obszarze zwrócić należy uwagę na stanowisko Rady Ochrony Pracy (orgai 
doradczy przy Sejmie RP), przyjęte na posiedzeniu plenarnym 14 listopada 2006 r. Rada 
pozytywnie oceniając działalność Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 



iznaia za konieczne wspieranie dalszego rozwoju promocji zdrowia pracujących, jako 
ednej z metod stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zdaniem ROP, pomoc 
;oncentrować się winna na wprowadzaniu systemowych rozwiązań motywujących praco-
lawców do inwestowania w zdrowie pracowników, współpracy partnerów społecznych z 
óżnych szczebli na rzecz programów prozdrowotnych dla zatrudnionych oraz tworzeniu 
egionalnych koalicji integrujących przedsiębiorstwa i instytucje działające w sferze  zdrowia 
y celu zwiększenia ilości firm  wdrażających programy promocji zdrowia. Rada zwróciła się 
eż do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
) opracowanie wspólnej strategii integrującej i zwiększającej skuteczność działań na rzecz 
jromowania zdrowia pracowników. 

Ustawowe umocowanie całościowo pojętej promocji zdrowia pracujących ogranicza się 
lo Ustawy o służbie medycyny pracy (smp). Jest to służba utworzona w celu ochrony zdrowia 
)racujących przed niekorzystnym wpływem warunków związanych ze środowiskiem pracy 
sposobem jej wykonywania, a także sprawowania profilaktycznej  opieki zdrowotnej nad tą 

jopulacją. Zgodnie z ustawą do zadań smp należy inicjowanie i realizacja promocji zdrowia, 
i zwłaszcza profilaktycznych  programów prozdrowotnych oraz wdrażanie programów pro-
nocji zdrowia (art.6). Współdziałanie smp z pracodawcami i ich organizacjami oraz pracow-
likami i ich przedstawicielami polega na uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych, 
uwłaszcza dotyczących programów promocji zdrowia (art.7). Z kolei do wyodrębnionych za-
dań wojewódzkich ośrodków medycyny pracy (WOMP) należy programowanie i realizacja 
izialań z zakresu profilaktyki  i promocji zdrowia (art. 17), a źródłem ich finansowania  ustawa 
:zyni budżety samorządów wojewódzkich (art.21). Omawiana ustawa wprowadza zatem pro-
nocję zdrowia w obszar kompetencji określonej grupy zawodowej i wskazuje partnerów do 
ej realizacji: pracodawców, pracowników (a nie populację pracujących) oraz władze samo-
rządowe (odpowiedzialne za realizację ogólnie pojętej promocji zdrowia na mocy odrębnych 
Drzepisów - ustaw o samorządzie terytorialnym). 

Temat zdrowia pracujących (zatrudnionych) lub zdrowia w zakładach pracy (nie 
nówiąc już o promocji zdrowia tej grupy) niezwykle rzadko pojawia się jako wyodrębniony 
;el w tzw. krajowych czy narodowych programach prozdrowotnych. W Narodowym Progra-
mie Zdrowia (który w niektórych środowiskach uchodzi za „konstytucję" polityki zdrowotnej 
państwa) - w jego poprzednich wersjach - wśród celów operacyjnych pojawiła się jedynie 
kwestia zmniejszania narażeń na czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ograniczenia 
częstości wypadków (z akcentem na drogowe). Zakłady pracy przywołane zostały również 
wśród siedlisk, na terenie których planowano zwiększenie skuteczności edukacji zdrowot-
nej i promocji zdrowia. Natomiast już w celach bezpośrednio związanych z zachowaniami 
zdrowotnymi podmioty te wymieniane były tylko sporadycznie (głównie w kontekście ak-
tywności fizycznej  i palenia tytoniu). Podobna sytuacja dotyczyła celów nakierowanych na 
ograniczenie poszczególnych schorzeń. Pracujący i zakłady pracy nie były brane pod uwagę 
ani w związku z przeciwdziałaniem chorobom serca, ani nowotworom, ani chorobom zakaź-
nym (także w celu, który dotyczył zapobiegania wcześniactwu i niskiej masie noworodków 
nie podjęto problemu pracujących kobiet). O pracownikach wspomniano tylko w kontekście 
promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. 

W aktualnej wersji NPZ (na lata 2007-2015) środowisko pracy (obok środowiska życia 
i nauki) wskazywane jest jako to, które powinno być kształtowane tak, by sprzyjało zdrowiu. 
Natomiast już w celach operacyjnych, dotyczących wybranych populacji, zabrakło miejsca 
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dla grupy pracujących. Powstała swoista luka-uwzględniono dzieci, młodzież, matki, osoby 
starsze i niepełnosprawnych, natomiast pominięto pracujących i zdolnych do pracy dorosłych 
obywateli, jakby nie byli oni grupą ważną z punktu widzenia głównego celu NPZ. Co więcej, 
w zapisach dotyczących kobiet w ciąży, matek, niepełnosprawnych czy osób starszych rów-
nież nie pojawiają się kwestie związane z ich aktywnością zawodową. Podobnie w tej części 
NPZ, która dotyczy strategicznych celów zdrowotnych - działania ulokowane w sferze  pracy 
pojawiają się tylko w związku z dążeniem do ograniczenia liczby urazów powstałych w wy-
niku wypadków. Nawet w kontekście zmniejszenia zachorowalności na schorzenia narządu 
ruchu nie przywołano sfery  aktywności zawodowej. Z kolei w części poświęconej czynni-
kom ryzyka i promocji zdrowia pojawia się szczególny niedosyt -tradycyjnie planuje się tam 
zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe (zwłaszcza rakotwórcze i alergiczne) w środo-
wisku pracy, natomiast marginalizuje się zagrożenia i potencjały psychospołeczne, a zwłasz-
cza promowanie zachowań prozdrowotnych (tylko w kontekście palenia tytoniu wymieniane 
jest tworzenie miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego, w kwestiach związanych odży-
wianiem pisze się o umożliwianiu spożywania posiłku w czasie pracy, oraz o programach 
readaptacji zawodowej dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych). 

W innych, „niższych rangą" programach zdrowotnych o zasięgu krajowym, aspekt pro-
mocji zdrowia w kontekście pracy (rozumianej szerzej niż profilaktyka  wybranych schorzeń 
i problemów zdrowotnych) zasadniczo jest nieobecny. 

Instytucją, która od roku 1996 próbuje animować politykę, prowadzi wdrożenia i działal-
ność naukową dotyczącą upowszechniana promocji zdrowia w kontekście pracy jest Krajowe 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (komórka organizacyjna resortowego Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi). Od 2001 roku Centrum jest Narodowym Biurem Kontaktowym 
European Network for  Workplace Heath Promotion. Aktywność, o której mowa, finansowana 
jest z grantów pozyskiwanych z różnych źródeł (m.in. z dotacji Ministerstwa Nauki, pro-
jektów Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy, Programu Zdrowia Publicznego Komisji 
Europejskiej i in.), co nie zawsze zapewnia ciągłość i spójność prowadzonej działalności. 

Centrum jest koordynatorem Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, 
której strategia działania opracowana została w 1997 r. w oparciu o grant ze środków Banku 
Światowego. W strategii na lata 2002 -2005 głównymi ogniwami Sieci uczyniono Woje-
wódzkie Ośrodki Medycyny Pracy (WOMP), a do ich zadań zaliczono m.in. tworzenie lokal-
nych koalicji, stymulujących i pomagających pracodawcom w podejmowaniu ponadobligato-
ryjnych przedsięwzięć prozdrowotnych. Tym samym promocja zdrowia pracujących stała się 
przedmiotem lokalnych polityk zdrowotnych, animowanych przez WOMP, a realizowanych 
w ramach współpracy m.in. samorządów lokalnych, terenowych placówek PIP i PIS, orga-
nizacji pracodawców, związków zawodowych. Aktualnie koalicje takie funkcjonują  w woje-
wództwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i zielonogórskim. Dobrą 
współpracą partnerów społecznych charakteryzują się też w województwa: dolnośląskie i 
małopolskie. 

Strategia Sieci na lata 2006-2008 obejmuje następujące zadania: 
1. Utworzenie Narodowego Forum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jako struktury 

wspierającej działalność Sieci 



2. Intensyfikacja  marketingu koncepcji promocji zdrowia pracujących w środowiskach stra-
tegicznych dla jej rozwoju 

3. Rozwój i doskonalenie kadr na potrzeby promowania zdrowia w miejscu pracy 
4. Doskonalenie istniejących i powoływanie nowych wojewódzkich koalicji na rzecz pro-

mowania zdrowia zatrudnionych 
5. Rozwijanie współpracy i wymiany informacji  wewnątrz Sieci 
6. Doskonalenie jakości wdrożeń w kierunku zgodnym z siedliskową koncepcją miejsca 

pracy promującego zdrowie 
7. Uaktywnienie Sieci w sferze  działań związanych z kreowaniem prozdrowotnego stylu 

życia zatrudnionych 
8. Upowszechnienie stosowania procedur ewaluacji w ramach projektów promocji zdrowia 

w miejscu pracy 
9. Rozwój współpracy z innymi strukturami sieciowymi działającymi na polu promocji 

zdrowia w Polsce 
10. Aktywny udział Ogólnopolskiej Sieci w działalności Europejskiej Sieci Promocji Zdro-

wia w M iejscu Pracy 
Brak systemowych rozwiązań stwarzających możliwości finansowania  zaplanowanych 

działań drastycznie ogranicza ich realizację. Nie powiodła się m.in. próba pozyskania fundu-
szy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie pod nazwą „Wzmocnienie 
potencjału zdrowia osób pracujących" ograniczone w nim zostało do projektów klasycznej 
profilaktyki  chorób zawodowych. 

W lukę w politykach zdrowia publicznego realizowanych przez instytucje państwa stop-
niowo zaczynają wkraczać organizacje obywatelskie i medialne. Dobrym przykładem może 
tu być realizowany od kilku już lat projekt „Firma przyjazna Mamie". Aktywność na polu 
promocji'zdrowia pracujących podejmują też coraz częściej podmioty gospodarcze, traktują-
ce zakłady pracy jako dogodny teren do sprzedaży swoich usług lub produktów związanych 
ze zdrowiem. Wśród nich najczęściej oferowane  są różnego typu programy profilaktyczne 
(m.in. przeciwdziałające paleniu tytoniu, diagnozujące stan zdrowia, uczące radzenia sobie 
ze stresem) bądź środki farmakologiczne.  O ile większość działań tego typu ma jedynie do-
raźny i biznesowy charakter, to zdarzają się również (zwłaszcza w wykonaniu dużych firm 
farmaceutycznych)  szeroko zakrojone i dobrze zorganizowane długotrwałe kampanie, czy 
wręcz polityki marketingowe, które niewątpliwie nie pozostają bez wpływu na stosunek do 
zdrowia - zarówno pracodawców, jak pracowników i innych odbiorców. W tym znaczeniu 
rozpatrywać je można w kontekście nie tylko promocji zdrowia, bo również polityki zdrowia 
publicznego. 
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