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Challenges  for  tlie  adults'  healtli  education 
Wyzwania dla edukacji zdrowotnej dorosłych 

We współczesnym świecie zdrowie traktowane jest jako ważny kapitał społeczny i podstawa roz-
woju ekonomicznego. Zachowanie dobrego zdrowia, a co za tym idzie prowadzenie jak najdłużej 
produktywnego życia nabrało dodatkowego znaczenia ostatnio w obliczu zjawiska starzenia się społe-
czeństw [6,7], Dobre zdrowie staje się więc strategicznym obszarem poszukiwania rozwiązań, które 
pozwolą uniknąć ryzyka bankructwa finansów  publicznych. Oznacza to konieczność podejmowania w 
masowej skali kompleksowych działań nie tylko związanych z lepszą dostępnością i jakością świad-
czeń leczniczych, ale również pomagających ludziom jak najdłużej zachowywać dobre zdrowie, a tym 
samym sprawność w wykonywaniu różnych ról społecznych, w tym pracownika. Problem starzenia 
się dotyczy też społeczeństwa naszego kraju [5], Tymczasem daleko nam do powszechnej realizacji 
prozdrowotnych stylów życia. Wprawdzie występują pozytywne trendy, gdy idzie o sposób odżywia-
nia, spożycie alkoholu czy palenie tytoniu, ale nadal np. około 41% Polaków i 20% Polek nadal co-
dziennie sięga po papierosa, 30% spędza czas wolny w sposób bierny czy wreszcie, że co piątego 
można nazwać „abnegatem zdrowotnym", gdyż nie tylko nie robi nic by umacniać zdrowie, ale rów-
nież unika kontaktów z medycyn [4]. Wystawia to nie najlepszą ocenę skuteczności dotychczas reali-
zowanych w naszym kraju prozdrowotnych oddziaływań. W tym kontekście kluczowego znaczenia 
nabiera poszukiwanie rozwiązań poprawiających ten stan rzeczy i to nie tylko w odniesieniu do dzieci 
i młodzieży, ale również dorosłych, którzy stają się zbiorowością strategiczną w kontekście koncepcji 
przedłużania sprawności i zdolności do pracy. 

W Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w 
latach 2001-2004 zrealizowano projekt badawczy PCZ 21-21/13 pt. „Opracowanie zasad i metod 
stymulowania zachowań prozdrowotnych osób starszych w pracy". W jego ramach wiele uwagi po-
święcono m.in.: a) rozumieniu i wartościowaniu zdrowia, b) poczuciu podmiotowości względem 
niego, c) motywom towarzyszącym podejmowaniu zachowań wpływających na zdrowie, d) oczeki-
wanym formom  wspierania zdrowia przez zakłady pracy pracowników z dwóch grup wiekowych: 25 -
35 i 45 - 55 lat. Ustalenia te traktowano jako punkt wyjścia do odpowiedzi na pytanie jak skuteczniej 
oddziaływać na świadomość zdrowotną zatrudnionych, a w konsekwencji upowszechniać wśród nich 
prozdrowotne style postępowania. 

MATERIAŁ I METODA *— 
Źródłem zaprezentowanych poniżej ustaleń było badanie przeprowadzone w 2002 r. metodą wy-

wiadu kwestionariuszowego na reprezentatywnej próbie 1138 pracowników, zatrudnionych w firmach 
mających co najmniej 100 osobową kadrę i nie będących w stanie likwidacji. Zostało ono zrealizowa-
ne przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przebadaną populację w 
mniej więcej równych częściach stanowili przedstawiciele w.w. młodszej i starszej grupy wiekowej. 
48% respondentów to kobiety, a 52% mężczyźni. Jeśli idzie o wykształcenie to przeważali absolwenci 
szkół średnich i wyższych (odpowiednio 38% i 37%). Co się tyczy sytuacji materialnej to 55% bada-
nych uznało, że radzą sobie z bieżącymi wydatkami, ale niewiele mogą odłożyć, a 32% przyznało, że 



ma trudności z zaspokajaniem bieżących potrzeb i nic nie może odłożyć. Najbiedniejszych (którym 
nie wystarczało nawet na bieżące wydatki) było 6%, najbogatszych (sporo odkładających na przy-
szłość) 8%. 

WYNIKI 

A) Rozumienie i wartościowanie zdrowia 
Osią analizy potocznych definicji  zdrowia było ustalenie na ile bliższe są one negatywnej, a na ile 

promocyjnej koncepcji tego zjawiska. Pierwsza wywodzi się z pojmowania zdrowia jako braku choro-
by i bliska jest temu co C.Herzlich określiła jako „zdrowie w próżni''[l]. Druga koncentruje się na 
uwzględnianiu w rozumieniu zdrowia różnego typu „rezerw", a zatem traktowaniu go jako czegoś 
pozytywnego i dającego się rozwijać. Okazało się, że „promocyjne" ujęcie zdrowia (tj. traktowanie go 
jako np. zasobu energii a nie braku choroby, proces zachodzący w ciągu całego życia a nie stan tu i 
teraz, coś co może być doskonalone a nie jedynie co się wyczerpuje, efekt  własnych starań a nie dar 
losu) reprezentowało 36% badanych. 

Jeśli idzie o wartościowanie zdrowia to w naszym społeczeństwie jest ono powszechnie cenione, 
ale w sposób deklaratywny, co oznacza, że 70-80% osób uznaje je za bardzo ważną lub ważną rzecz 
w życiu, ale niekoniecznie przekłada się to na działania mające na celu osiąganie tej wartości.[2] W 
sprawozdawanym tu badaniu skoncentrowano się zatem na ustaleniu czy i na ile zdrowie traktowane 
jest jako wartość instrumentalna, czyli warunek realizacji innych, ważnych celów życiowych. Okazało 
się, że zdecydowana większość, bo 74% całej badanej populacji (N = 1132) była zdania, że w ich 
sytuacji realizacja różnych dążeń i pragnień zależy przede wszystkim od zachowania zdrowia. Tylko 
8% sądziło, że jest to zależne bardziej od innych rzeczy (18% zajęło stanowisko pośrednie twierdząc, 
że osiąganie celów życiowych to zarówno sprawa zachowania zdrowia jak i innych rzeczy i okolicz-
ności). Równocześnie tylko 13% traktowało zdrowie jako jeden z głównych warunków zdobycia 
zatrudnienia (nawet szczęśliwy traf  zyskał dwukrotnie więcej wyborów -29%), a 30% wymieniło je 
wśród czynników istotnych dla utrzymania pracy. Zatem zdrowie miało wysoką wartość instrumental-
ną przy myśleniu uogólniającym, odnoszącym się do „życia" i traciło tę pozycję, gdy doprecyzowaniu 
ulegał obszar oceny. 

B) Poczucie podmiotowości w sferze  zdrowia 
W prezentowanym badaniu poczucie podmiotowości analizowano jako konstrukt składający się z 

czterech elementów: 1) ogólnego przekonania na temat roli jednostki w kształtowaniu zdrowia, 2) 
istnienia refleksji  na temat wpływu własnych zachowań na zdrowie, 3) poczucia konsekwencji w 
realizacji działań na rzecz zdrowia, 4) opinii na temat posiadania rzeczywistego wpływu na własne 
zdrowie. 

Okazało się, że tylko 27% (N=l 133) respondentów sądziło, że na zdrowie człowieka najbardziej 
wpływają jego zachowania, a więc wyraziło pogląd podzielany na gruncie wiedzy obiektywnej od 
czasu słynnego raportu M. Lalonde [3], Ponadto aż 21 % badanych w ogóle nie zastanawiało się nad 
wpływem swojego sposobu postępowania na zdrowie, a 46% czyniło to rzadko (N=l 1340). Przy tym 
47% stwierdzało, że nie są wytrwali we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian (N=l 123), a co czwarty 
uważał, że jego sytuacja życiowa ogranicza lub nawet uniemożliwia dbanie o zdrowie (N=l 133). 

C) Motywy realizowania określonych stylów postępowania względem zdrowia 
W badaniu ustalono przyczyny podejmowania działań prozdrowotnych, antyzdrowotnych oraz 

bierności w tej sferze.  Wśród 21 powodów zachowań sprzyjających zdrowiu, najczęściej wskazywane 
były wśród maksymalnie trzech: a) chęć zadbania o zdrowie jako najcenniejszą rzecz - 75% wskazań, 
b) potrzeba, by móc dłużej i sprawniej pracować - 72%, c) pragnienie posiadania dobrego wyglądu -
67%, d) obawa przed złym stanem opieki zdrowotnej albo uznanie, że jest to tańsze niż późniejsze 
leczenie - po 66% odpowiedzi. Jeśli idzie o uzasadnienia sytuacji, w których szkodzi się zdrowiu 
(kafeteria  zawierała ich 16, można było wybrać nie więcej niż 3) to dominowały następujące kwestie: 
a) przyzwyczajenie - 62%, b) fakt,  że sprawiają przyjemność - 56%, c) potrzeba zachowania poczucia 
swobody, niezależności - 54% oraz 52 % odpowiedzi wyrażających przekonanie, że pozwalają pora-
dzić sobie ze stresem. Gdy idzie o bierny styl postępowania względem zdrowia to spośród 16 zapro-
ponowanych przyczyn tego stanu rzeczy, najwięcej, bo 52% respondentów jako wyjaśnienia użyła 
argumentu iż nie wie komu wierzyć, bo eksperci różnie mówią na temat tego jak zdrowo żyć 



(N=1118).Tyle samo odwołało się do problemów z silną wolą, 48 % narzekało na brak czasu, 38% 
twierdziło, że zdrowy tryb życia jest zbyt drogi. 
D) Oczekiwane formy  wspierania zdrowia przez zakłady pracy 

Aż 90% spośród 1138 respondentów opowiedziało się za tym by zakłady pracy podejmowały nie 
wymaganych prawem działania dla zdrowia pracowników. Najczęściej chodziło o: opłacanie usług 
lekarzy specjalistów (51 % wskazań ), zabiegi ze strony kierownictwa, by praca była mniej stresująca 
(35 % ) oraz większą troskę o bezpieczeństwo i wygodę na stanowisku pracy niż wymagają tego prze-
pisy (29% ). Zdecydowanie rzadziej oczekiwania dotyczyły organizowania przedsięwzięć ułatwiają-
cych realizację prozdrowotnych zachowań. 

OMÓWIENIE 
Tylko co trzeci przedstawiciel pracujących Polaków w wieku 25-35 i 45-55 lat pojmował zdrowie 

w sposób, który może sprzyjać kreatywnej postawie względem niego tzn. uznawał, że jest ono czymś 
więcej niż brakiem choroby i zależy od sposobu życia człowieka. Trzy czwarte badanych na wysokim 
poziomie ogólności uświadamiało sobie, że realizacja życiowych celów, dążeń i pragnień zależy 
przede wszystkim od zachowania zdrowia, ale w konkretnych sytuacjach np. związanych z zatrudnie-
niem znaczna część z zdawała się sądzić, iż zdrowie się nie liczy, uznając nawet „traf'  za czynnik 
istotniejszy. Aż dwie trzecie respondentów praktycznie nie zastanawiało się jak ich postępowanie 
wpływa na zdrowie, czyli w ich sposobie myślenia nie było refleksji  dotyczącej szkodzenia własnemu 
zdrowiu czy problemu jak zachować czy nawet zwiększać ten tak ważny dla przebiegu życia kapitał. 
Na to nakładało się jeszcze przekonanie co czwartego badanego, że to jego sytuacja życiowa decyduje 
o jego zdrowiu nie on sam i mała wiara we własną konsekwencję, gdy idzie o działania na rzecz zdro-
wia blisko co drugiego. Stwierdzono zatem znaczne rozpowszechnienie w świadomości badanych 
zjawisk: poczucia bezsilności oraz niedostatecznego poświęcania uwagi zdrowiu. Analiza motywów 
towarzyszących różnym sposobom postępowania względem niego wykazała, że gdy idzie o zachowa-
nia szkodliwe to najczęściej występują dwa sposoby ich racjonalizowania. Pierwszy odwołuje się do 
przyzwyczajenia, potrzeby odczuwania przyjemności i wolności wyboru. Drugi traktuje takie działa-
nia jako strategię radzenia sobie ze stresem. Do zachowań prozdrowotnych popychała badanych naj-
częściej świadomość znaczenia zdrowia, w tym szczególnie jako czynnika warunkującego zarobko-
wanie. Dwie inne grupy powodów to, z jednej strony, pragnienie by dobrze się czuć i wyglądać. Z 
drugiej pojawienie się niepokojących symptomów i obawa przed wysokimi kosztami i niską jakością 
leczenia w Polsce. Pasywność tłumaczono głównie niejednoznacznością zaleceń na temat tego jak 
zdrowo żyć i brakiem silnej woli i czasu. Generalnie dziewięciu na dziesięciu badanych chciało, by 
firma  w której są zatrudnieni bardziej angażowała się w zdrowie pracowników, podejmując działania 
wykraczające poza obligacje prawne. Można zatem mówić o powszechnym oczekiwaniu by zakłady 
pracy stawały się środowiskiem wspierającym zdrowie. Tę ewentualną pomoc lokowano głównie w 
sferze  świadczeń medycznych i zmian w środowisku pracy. Rzadko oczekiwano działań o charakterze 
edukacyjnym. 

WNIOSKI 
Przeprowadzona analiza dowodzi, że świadomość zdrowotna pracowników w Polsce charaktery-

zuje się następującymi głównymi cechami: a) niespójnością w traktowaniu zdrowia jako wartości, w 
tym w sytuacjach związanych z pracą, b) niską odpowiedzialnością za własne zdrowie (arefleksyjność, 
brak poczucia skuteczności), c) lokalizowaniem kontroli nad zdrowiem w czynnikach sytuacyjnych 
(trudna sytuacja, brak czasu, pieniędzy), d) kojarzeniem działań na rzecz zdrowia z ograniczaniem 
swobody i przyjemności, e) przypisywaniem zachowaniom antyzdrowotnym działania ograniczające-
go stres, f)  brakiem zaufania  do wiarygodności przekazów edukacyjnych. Zarysowany tu obraz po-
tocznego myślenia o zdrowiu stanowi trudne wyzwania dla przedsięwzięć na rzecz zdrowia w naszym 
kraju, w tym edukacji zdrowotnej dorosłych. Alternatywne rozwiązania w tym zakresie powinny się 
koncentrować w pierwszym rzędzie na rozwijaniu poczucia podmiotowości względem zdrowia, a 
następnie doskonaleniu potocznej wiedzy o istocie zdrowia i jego uwarunkowaniach (a nie jak dotąd 
głównie chorobie jej przyczynach i leczeniu). Wydaje się, że najlepszą metodą osiągania tych celów 
może być realizowanie na dużą skalę, obok klasycznych przedsięwzięć edukacyjnych, programów 
promocji zdrowia w miejscu pracy. Atuty modelowo realizowanych programów siedliskowych, w 



przypadku dorosłych przede wszystkim w zakładach pracy, istotne w kontekście poczynionych ustaleń 
to: a) zasada partycypacji, aktywizująca i upodmiatawiająca adresatów, b) możliwość stosowania 
metod i technik interwencji psychospołecznych identyfikujących  i ograniczających stwierdzone me-
chanizmy obronne, w tym racjonalizacje, c) kreowanie warunków materialno-organizacyjnych oraz 
wsparcia społecznego ułatwiających podejmowanie i utrwalanie prozdrowotnych zmian behavioral-
nych, jako remedium na niskie poczucie skuteczności, d) stosowanie prozdrowotnych interwencji 
medycznych (np. badań, porad), stanowiących odpowiedź na silne, zwyczajowe potrzeby w tym za-
kresie, a zarazem trudny do przecenienia czynnik motywacyjny do działań na rzecz zdrowia. 
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STRESZCZENIE 
W obliczu problemu starzenia się społeczeństw wzrasta ranga działań stymulujących dbałość o zdrowie wśród 

populacji dorosłych, zwiększających szanse na zachowanie sprawności i zdolności do pracy, aż do późnych lat 
życia. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach w latach 2001-2004 
zrealizowano projekt badawczy PCZ 21-21/13 pt. „Opracowanie zasad i metod stymulowania zachowań prozdro-
wotnych osób starszych w pracy". Jednym z jego celów była analiza świadomości zdrowotnej pracowników i 
opracowanie adekwatnych do jej stanu zaleceń pozwalających bardziej efektywnie  prowadzić działania edukacyjne 
wobec tej populacji. Przeprowadzone na próbieł 138 osób wywiad kwestionariuszowy wykazał m.in. iż zatrudnieni 
charakteryzują się niską odpowiedzialnością za własne zdrowie (arefleksyjność,  brak poczucia skuteczności), 
lokalizowaniem kontroli nad nim w czynnikach sytuacyjnych (trudne warunki życia, brak czasu, pieniędzy), koja-
rzeniem działań na rzecz zdrowia z ograniczaniem swobody i przyjemności czy przypisywaniem zachowaniom 
antyzdrowotnym możliwości ograniczania stresu. Wskazuje to na potrzebę uzupełniania tradycyjnych działań 
edukacyjnych zakładowymi programami promocji zdrowia, które stwarzają warunki do wzmacniania podmiotowe-
go stosunku do własnego zdrowia, uświadomienia sobie racjonalizacji umożliwiających niską dbałość o jego stan, 
czy wreszcie poprzez tworzenie zmian w środowisku spoleczno-organizacyjnym zakładu pracy zwiększają szansę 
na utrwalanie się korzystnych dla zdrowia przekształceń w stylach życia. 

ABSTRACT 
In the face  of  the problem of  ageing, more and more important is to stimulate adults to take care about their 

own health, which boosts the chances for  sustaining their efficiency  and workability till the late years of  their lives. 
The Polish Centre for  Workplace Health Promotion (The Nofer  Institute of  Occupational Medicine in Łodź) con-
ducted in 2001-2004 a scientific  project PCZ 21-21/13 entitled "The developmcnt of  rules and methods of  stimulat-
ing elder employees' health behaviors". One of  its aim was to analyse the employees' health awareness and to 
adequately develop recommendations for  organizing more effective  educational activities for  this nopulation. 
Carried out in the sample of  1138 persons, ąuestionnaire interview showed that generally employees take Iow 
responsibility for  their own health (lack of  reflection;  lack of  the sense of  self-efficacy);  localise the control under 
their own health in various circumstances (hard life  conditions, lack of  time and money); associate activities for 
health with diminishing their freedom  and pleasure; and associate unhealthy behaviors with the opportunity to 
combat stress. It gives the sound basis for  combining the traditional health education with workplace health promo-
tion programmes which give the opportunity for  empowering employees, help them to realize their rationalizations 
causing that they do not take much care about their own health. Moreover, due to the fact  that these programmes 
create changes in social-organisational work environment, they increase the chance for  preserving lifestyle  changes 
being positive for  the employees' health. 


