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Problematyka  zachowań zdrowotnych  stała  się niezwykle  istotna 
z p-unktu  widzenia  licznych programów zmierzających do  poprawy 
i umacniania zdrowia.  Jednakże  z pojęciem „zachowania zdrowotne" 
wiąże się szereg kontrowersji  utrudniających  wzajemne porozumienie 
badaczy  i racjonalne działania  z zakresu  polityki  zdrowotnej.  Celem 
artykułu  jest przedstawienie  tych kontrowersji,  co stanowić może płasz-
czyznę dla  dyskusji  i poszukiwań naukowych, mających na celu ich 
przezwyciężenie. 

1. ISTOTNOŚĆ PROBLEMATYKI ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM 

"J AGADNIENIA zachowań związanych ze zdrowiem stały się w ostat-
nich latach niezwykle aktualne jako praktyczny problem polityki 

zdrowotnej. Wcześniej analizowane na marginesie innej problematyki, 
w 1980 r. uzyskały bardzo wysoką rangę w „Strategii europejskiej zdro-
wia dla wszystkich w roku 2000", przyjętej na 30 Sesji Biura Europej-
skiego Światowej Organizacji Zdrowia. Skonkretyzowanie działań ukie-
runkowanych m.in. na upowszechnienie pozytywnie wpływających na 
zdrowie zachowań zawiera dokument ŚOZ zatytułowany: Targets  for 
health for  all  (12). 

Polska jako członek Organizacji przygotowała własny program stra-
tegii dostosowany do warunków i potrzeb naszego kraju, zawarty w do-
kumencie: Cele i zadania polskiego programu „Zdrowie dla wszystkich 
w roku 2000" (1). Program ten postuluje stworzenie mechanizmów orga-
nizacyjno-ekonomicznych, umożliwiających upowszechnianie prozdrowot-
nych stylów życia, wzmocnienie roli rodziny i innych grup społecznych 
w tym działaniu, opracowanie programów oświatowo-wychowawczych 
przydatnych do tego celu oraz wdrożenie przedsięwzięć mających na 
celu kształtowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych. 

Zarówno Targets  jak i polskie „Cele i zadania" postulują w powyż-
szym kontekście prowadzenie dalszych szczegółowych badań nad proble-
matyką zachowań związanych ze zdrowiem. Dotyczyć one powinny wza-
jemnych relacji pomiędzy zachowaniami (stylami życia) a stanem zdro-
wia, jak również wszechstronnych uwarunkowań poszczególnych zacho-
wań mających istotne znaczenie dla zdrowia. 

Praca zrealizowana w ramach tematu RPBR MZ.IV.2.1 „Postawy i zachowa-
nia zdrowotne społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem populacji 
pracującej". Kierownik tematu: dr A. Gniazdowski 



Z kolei we wcześniejszej literaturze teoretycznej, dotyczącej analizo-
wanej tu problematyki wskazuje się, nie zawsze explicite,  na konieczność 
dociekań i rozstrzygnięć pojęciowo-terminologicznych, związanych z za-
gadnieniami zachowań zdrowotnych. 

2. KONTROWERSJE 

Ważność problematyki zachowań związanych ze zdrowiem oraz jej 
interdyscyplinarny charakter nie sprzyjały dotychczas bynajmniej jed-
nolitemu, umożliwiającemu kumulację systematycznej wiedzy, rozumieniu 
zachowań związanych ze zdrowiem. W gronie badaczy zajmujących się 
tą problematyką pojawiały się liczne kontrowersje natury pojęciowo-ter-
minologicznej, powodujące lub będące konsekwencją zróżnicowania po-
glądów dotyczących wpływu określonych zachowań na zdrowie oraz me-
tod badania i kształtowania tych zachowań, adekwatnych do wieloaspek-
towego charakteru zarówno zdrowia jak i ludzkiego zachowania. 

Kontrowersje te nie zawsze są uświadamiane i wyraźnie precyzowane, 
należy zatem dążyć do ich wyeksponowania i jeśli nie usunięcia, to przy-
najmniej stworzenia płaszczyzny teoretycznej, na gruncie której mogłoby 
dojść do ich rozwiązania dla potrzeb praktycznej działalności z zakresu 
polityki społecznej. 

2.1. K o n t r o w e r s j e p o j ę c i o w o-t e r m i n o 1 o g i c z n e 

W „Celach i zadaniach" dla określenia zachowań związanych ze zdro-
wiem występują najczęściej następujące terminy: „zachowania zdrowot-
ne", „zachowania prozdrowotne", „prozdrowotny styl życia", „właściwe 
zachowania zdrowotne", „pozytywne zachowania zdrowotne", „złe na-
wyki i zachowania zdrowotne" itp. Anglojęzyczna terminologia również 
jest dość swobodna: health behaviour, positive health behaviour, healthy 
behaviour, healthy lifestyles,  health—damaging  behaviour —- to nazwy 
określające podobny obszar problematyki. Terminy te używane są w spo-
sób mało precyzyjny, bez ich zdefiniowania,  często zamiennie, odsyłają 
czytelnika do ich kontekstowego i intuicyjnego rozumienia. 

Poździoch  (9) nazwą „zachowania zdrowotne" określa „wszelkie zacho-
wania związane ze zdrowiem człowieka", natomiast Mazurkiewicz  (7), 
„wszelkie zachowania w dziedzinie zdrowia". Titkow  (14) termin „zacho-
wania medyczne" rezerwuje dla „czynności i działań ludzkich wyrażo-
nych za pomocą zmiennych behawioralnych — związanych ze sferą  zdro-
wia i choroby", natomiast Ostrowska  (8) dla „sfery  ludzkich zachowań, 
która odnosi się do zdrowia, choroby i profilaktyki".  Są to propozycje 
najszerszego rozumienia zachowań związanych ze zdrowiem, niewiele 
mówiące o charakterze owego związku. 

W węższym ujęciu analizowane zachowania rozumiane są ]ako te. 
które podejmuje podmiot, uważając je za funkcjonalne  dla utrzymania 
lub polepszenia własnego stanu zdrowia (health behaviour w pracy Health 
Care  (2)). Heszen-Klemens  (3) podobny zakres problematyki nazywa 
„działaniami zdrowotnymi" mówiąc o „wszelkich formach  aktywności 
celowej, ukierunkowanej na ochronę lub osiągnięcie poprawy własnego 
stanu zdrowia". Z kolei Kasi  i Cobb (5) znaczenie nazwy health beha-
viour zawężają do działań podejmowanych przez osobę uważającą się za 
zdrową w celu niedopuszczenia do wystąpienia choroby. W terminolo-
gii Heszen-Klemens  są to „działania profilaktyczne". 



Propozycja Indulskiego  i Leowskiego  (4), aby nazwą „zachowania 
zdrowotne" określać „zachowania człowieka, takie jak: nawyki higie-
niczne, stosowanie diety, uprawianie ćwiczeń fizycznych  celem umocnie-
nia zdrowia" daje możliwość dwojakiej interpretacji. Gdy cel potraktu-
jemy jako kategorię świadomości podmiotu, nawiążemy do przedstawio-
nego wyżej wąskiego rozumienia zachowań zdrowotnych. Gdy cel utoż-
samimy z funkcją  abstrahując od świadomości jednostki, wówczas na-
wiążemy do trzeciego generalnego sposobu rozumienia zachowań zwią-
zanych ze zdrowiem: są nimi zachowania mające wpływ na zdrowie (10). 
w tym wypadku pozytywny. 

W ..Targets" jako positive health behaviour wymieniane są: zrówno-
ważone odżywianie, unikanie palenia tytoniu, aktywność fizyczna  i umie-
jętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Health—damaging 
behaviour to: nadużywanie alkoholu i środków farmaceutycznych,  używa-
nie narkotyków i szkodliwych substancji chemicznych, niebezpieczne 
prowadzenie pojazdów oraz gwałtowne, patologiczne reakcje społeczne 
W tym kontekście warto przytoczyć propozycję Mackiewicza  i Krzyża-
nowskiego  (6), aby „zachowaniami zdrowotnymi" nazywać „zachowania 
rozpatrywane z punktu widzenia ich znaczenia dla zdrowia". 

Dodatkowe komplikacje pojawiają się z użyciem takich nazw jak: 
„zachowania w chorobie", „zachowania w roli chorego", illness  behaviour, 
czy „zachowania medyczne", w ujęciu Sokołowskiej  (11) rozumiane jako 
„uwarunkowane przez chorobę i medycynę". Ich związek ze zdrowiem 
wykraczający poza specyficzną  sytuację podmiotu, jaką jest choroba 
może być analizowany na wielu płaszczyznach związanych zarówno ze 
świadomością jednostki, jak i ich obiektywnym znaczeniem dla zdrowia. 
Analizy te zostaną jednakże pominięte. 

2,2. K o n t r o w e r s j e p a r a d y g m a t y c z n o-p r e f e r e n c y j n e 

Określone w ten sposób różnice zdań dotyczą wpływu poszczególnych 
czynników na zdrowie człowieka, a szczególnie zachowań oraz rozumie-
nia pojęcia „zdrowie". 

Przytoczone za „Targets" jako positive health behaviour zachowania 
me są jedyną propozycją wyboru tych, którym przyznaje się pozytywny 
wpływ na zdrowie. W tekście tym mówi się przy wielu okazjach o pozy-
tywnym dla zdrowia znaczeniu takich zachowań jak: właściwie zorga-
nizowany wypoczynek i czas wolny, funkcjonowanie  w pozytywnych re-
lacjach społecznych, przynoszące satysfakcję  współżycie seksualne. Po-
dobnie jest z health—damaging  behaviour. 

Liczni autorzy wzbogacają przedstawioną wyżej listę o takie zacho-
wania sprzyjające zdrowiu jak: ograniczenie spożycia używek, aktywny 
stosunek do zagrożeń środowiska, utrzymywanie ciężaru ciała ściśle od-
powiadającego wzrostowi, regularny sen, codzienne spożywanie śniada-
nia, rzadkie jedzenie między właściwymi posiłkami, nieużywanie le-
karstw modyfikujących  nastrój poza kontrolą lekarską (13). 

Problem dotyczy jednakże nie tylko wyboru pewnych zachowań czy 
obszarów behawioralnych (np. wypoczynek, odżywianie się), ale również 
określenia w jednoznaczny sposób kierunku i siły ich wpływu na zdro-
wie. Liczne badania prowadzone w tym zakresie bardzo często nie upo-
ważniają do przyczynowej interpretacji związków korelacyjnych (13). 



Podzielone są również zdania specjalistów na temat jak należy rozu-
mieć w ł a ś c i w e odżywianie, p r a w i d ł o w y wypoczynek, p o z y -
t y w n e relacje społeczne itp. 

Nie wyjaśniony także pozostaje problem rozumienia samego pojęcia 
zdrowie, którego dotyczyć mają zachowania: czy oznacza ono jedynie 
brak wystąpienia choroby (w sensie klinicznym), indywidualny dobro-
stan (well-being)  czy oba te stany jednocześnie? A może jeszcze coś in-
nego? W „Targets" pomija się definicję  ŚOZ z 1948 r. i unika wyraźne-
go zdefiniowania  pojęcia zdrowie. 

Dokonanie pewnych rozstrzygnięć w analizowanym tu zakresie wyda-
je się niezbędne dla formułowania  kategorycznych stwierdzeń dotyczą-
cych zależności przyczynowych pomiędzy zdrowiem a zachowaniami, 
jeżeli zamierza się wyjść poza zbiór przekonań w sferę  zweryfikowanej 
wiedzy. 

2.3. K o n t r o w e r s j e m e t o d o 1 o g i c z n o-p r a k s e o 1 o g i c z n e 

Kolejne problemy dotyczą sposobów spojrzenia na zachowania zdro-
wotne w ich związku z celami praktycznymi, którym badania tych za-
chowań mają służyć. 

W literaturze przedmiotu jako główny cel badań problematyki zacho-
wań związanych ze zdrowiem wymienia się ich użyteczność dla mody-
fikacji  już istniejących zachowań w pożądanym kierunku, wprowadze-
nia zachowań uznanych za pozytywne i eliminacji niekorzystnych. Jed-
nakże wydaje się, iż dostarczenie przesłanek dla skutecznych działań 
tego typu wymaga wieloaspektowego ujęcia omawianych tu zachowań. 

Dotychczasowe sposoby ujęcia- zachowań związanych ze zdrowiem 
przedstawić można w postaci dwóch typów: psycho-socjologicznego i epi-
demiologicznego, wywodzących się z tradycji tych nauk. 

Psychosocjologiczne podejście badawcze stawia problem: j a k i e dzia-
łania ludzie podejmują (lub deklarują ich podjęcie) z myślą o umocnie-
niu lub odzyskaniu zdrowia. Wybór tych zachowań, które związane są 
ze zdrowiem zrelatywizowany zostaje tu do świadomości badanych jed-
nostek; abstrahuje się od związków obiektywnie stwierdzonych w nau-
kach medycznych. Ustalenia medycyny naukowej nie są w tym wypadku 
wykorzystywane w procesie badawczym, mogą być użyte dopiero do 
oceny uzyskanych wyników tzn. stwierdzenia, czy działania podejmowa-
ne przez badanych są racjonalnymi z punktu widzenia wiedzy nauko-
wej. Z metodologicznego punktu widzenia badacz stoi tu przed koniecz-
nością identyfikacji  nie znanych mu wcześniej zachowań, których prze-
bieg (i uwarunkowania) ma opisać, kwantyfikować,  mierzyć. 

Podejście nazwane tu epidemiologicznym stawia natomiast problem: 
c z y jednostki wchodzące w skład badanych populacji przejawiają 
o k r e ś l o n e zachowania, a jeżeli tak, to jak przedstawia się ich rozkład 
(np. ilość wypalanych dziennie przez respondenta papierosów). Jako 
zmienne niezależne (wyjaśniające) w badaniach typu epidemiologicznego 
przyjmowane są najczęściej czynniki obiektywne tzn. występujące nie-
zależnie od świadomości poddanych badaniu jednostek. Wybór zmien-
nych zależnych, a więc tych zachowań, które związane są ze zdrowiem 
zrelatywizowany zostaje do ustaleń medycyny naukowej w tym zakre-
sie oraz preferencji  badacza. Abstrahuje się natomiast od uświadomie-
nia sobie przez respondentów związku badanych zachowań z ich zdro-
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wiem. Z metodologicznego punktu widzenia badacz stoi przed koniecz-
nością nie tyle identyfikacji  nie znanych mu wcześniej zachowań, co po-
miaru sposobów przejawiania się określonych działań uznanych w medy-
cynie za pozytywnie lub negatywnie wpływające na zdrowie. 

Psychosocjologiczne podejście badawcze zajmując się świadomością 
społeczną, warunkującą występowanie pewnych działań w badanej po-
pulacji nawiązuje do tych metod kształtowania zachowań, które pole-
gają właśnie na oddziaływaniu na świadomość zbiorowości społecznych 
za pomocą treści symbolicznych (oświata zdrowotna). Podejście epide-
miologiczne natomiast badając obiektywne uwarunkowanie określonych 
zachowań skłania się ku metodom polegającym na przekształceniu po-
zaświadomościowych czynników warunkujących te zachowania, aczkol-
wiek opisując rozkład badanych zachowań w populacji dostarcza rów-
nież cennych przesłanek dla podjęcia konkretnych zabiegów wychowaw-
czych 

3. PODSUMOWANIE 

Waga problematyki zachowań zdrowotnych oraz postulowana w ofi-
cjalnych dokumentach konieczność refleksji  naukowej, dotyczącej tych 
zagadnień skłoniła autora do podjęcia powyższych rozważań. 

Wydaje się, iż brak wyraźnie sprecyzowanej jednolitej i wspólnej dla 
różnorodnych podejść badawczych perspektywy teoretycznej nie sprzy-
ja efektywnemu  rozwiązaniu problemów dotyczących upowszechniania 
zachowań pozytywnie wpływających na zdrowie i eliminowaniu wpły-
wających negatywnie. Jako przykład posłużyć może mała skuteczność 
działań mających na celu zmniejszenie w naszym społeczeństwie liczby 
wypalanych papierosów i spożycia alkoholu. 

Różnorodne podejścia teoretycznó-metodologiczne stosowane w pro-
blematyce zachowań zdrowotnych być może pozwoliłyby uzyskać bar-
dziej obiecujące rezultaty, gdyby dało się przezwyciężyć przedstawione 
wyżej kontrowersje w ramach podejścia integrującego zróżnicowane 
punkty widzenia i preferencje  teoretyczne. 

Przedstawione sposoby definiowania  zachowań związanych ze zdro-
wiem wydają się być zbyt ogólne lub zbyt jednostronne dla wykorzysta-
nia w ramach kompleksowych działań polityki zdrowotnej. Interesujące 
i być może naukowo twórcze byłoby połączenie perspektywy psycho-
socjologicznej z epidemiologiczną, subiektywnej z obiektywną, stanu 
świadomości podmiotu zachowania z obiektywnie zweryfikowaną"  wiedzą 

Cenny kierunek poszukiwań wytycza propozycja zachowań zdrowot-
nych sformułowana  przez Indulskiego  i Leowskiego  (4), na gruncie któ-
rej można postawić pytanie: jaka jest relacja działań celowo podejmo-
wanych dla umocnienia zdrowia (lub jego odzyskania) w stosunku do 
ustaleń nauk medycznych? Użyta w tej definicji  kategoria celu może 
być bowiem interpretowana jako motyw działania oraz jako obiektywna 
funkcja.  Zasygnalizowany tu problem wymaga jednakże sprecyzowania 
i dokonania pewnych rozstrzygnięć teoretycznych oraz metodologicznych 
W tym też kierunku zmierzać będą dalsze prace autora. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Cele i zadania polskiego programu „Zdrowie dla wszystkich w roku 2000", 
Warszawa 1985, Rządowa Komisja clo opracowania Raportu ZDW 2000. — 2. Health 
Care. An International Study. Oxford  University Press. London 1976. — 3. Heszen-



-Klemens  I.:  Poznawcze uwarunkowania zachowania się wobec własnej choroby, 
Ossolineum, Warszawa 1979. — 4. Indulski  J.,  Leou ski J.:  Podstawy medycyny spo-
łecznej, PZWL, Warszawa 1971. — 5. Kasi  S. V.,  Cobb S..  Health Behavior, Illness 
Behavior and Sick-role Behavior, „Archives of  Environmental Health", 3 966/12. — 
6. Mackiewicz  M.,  Krzyżanowski  J.:  Raport o stanie zdrowia społeczeństwa polskie-
go, Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie, 1931. — 7. Mazurkiewicz 
E. A.: Podstawy wychowania zdrowotnego, w: Brzeziński  Z.  J.,  Korczak  C. W., 
(red.), Higiena i ochrona zdrowia, PZWL, Warszawa 1978. — 8. Ostrowska  A.: Ele-
menty kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego, Ossolineum, Warszawa 1980. — 
9. Poździoch  S. J.:  Socjologiczna problematyka zachowań zdrowotnych, w: Materia-
ły do ćwiczeń z medycyny społecznej, Indulski  J.  (red.), zesz. 12, Wybrane zagad-
nienia socjologii medycyny, Łódź 1975. — 10. Rzepecka-Koniarek  G.: Miejsce so-
cjologii w praktycznej działalności lekarza, w: Materiały do ćwiczeń, op. cit. 

11. Sokoloii:ska  M.:  Zastosowania socjologii w medycynie, w: Socjotechnika. 
Praktyczne zastosowania socjologii, Podgórecki  (red.), PWN, Warszawa 1968. — 12. 
Targets for  health for  all, WHO, Copenhagen 1985. — 13. Teoretyczne oraz meto-
dologiczne założenia empirycznych badań nad postawami i zachowaniami zdrowot-
nymi społeczeństwa polskiego, nie opublikowany tekst (raport) z badań w ramach 
RPBR MZ.IV.2.1, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 1986. — 14. Titkow  A Zacho-
wania i postawy wobec zdrowia i choroby, PWN, Warszawa 1983. 

Adres autora: ul. Teresy 8, 90-950 Łódź, skr. poczt. 199 
Otrzymano: 114 1987 

K. n y x a j i b C K H H 

O HEJIOBEHECKOM nOBE^EHMH B OEJIACTM 3iJOPOBhS. CHOPBI OTHOCHTEJIBHO 
OOPEitEJlEHHił 3TOEO nOHilTEliS 

C o ą e p a c a H H e 

npoóJieMaTMKa nosefleHuii  CB»3aHHbix co 3flopoBbeM  npno6pejia Hepe3BbmaiiMO BaacHoe 3na~ 
ternie bo Bcex nporpaMMax ynymieHUJi u yKpennemur 3,ąopoBb>i. OflHaxo  c nonjmieM 3tbx nose-
fleHHM  CBS3aHw raxa<e pa3Hbie cnopti h pa3HoniaciM, Koropbie saTpvflHiHOT  B3aHMonomiMaHMe 
cpefliraccjiefloBaTejiefi,  a Taione paqHOHajiLHbie ii;eflcTBMa  b oSnaciH noJiiiTKKM oxpanbi 3fl0p0Bbfl. 
3th pa3HoraacHS KacawTca noHHMaHMii ccHOBHbix /ura stoh npoóJieMaTHKH noMTHit, a Tajrace 
xapaKTepa CBineit Meaĉ y 3^opoBbeM h noBeaeHiwMH u MetonoB HccJiefloBanHfl  m (JjopMnpoBaraa 
3thx noBefleHHił.  npeacTaBjiJM 3th pa3HoraacMH, aBTop nuTaexca oflHOBpeMem-io  yjca3aTb tohkv 
conpHKOCHOBeHMH b HaytHbix flHCKycctiax  h noHcxax b 3TOM oSnacTH, c nejTbK) iipeoaojieHHa BOSHit-
kuthx TpyflHOcreM. 
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HEALTH BEHAVIOUR. CONTROVERSIES CONNECTED WITH THE USE OF 
THIS TERM 
S u m m a r y 

The problems of  behaviours related to health has become particularly important 
from  the standpoint of  many programmes outlined for  improvement and promo-
tion of  health. However, the term "health behaviour" is connected with a number 
of  controversial views making difficult  the mutual understanding of  the authors 
and rational activities in health policy. These controversies include differences  in 
the understanding of  basic concepts related to this problem, character of  relations-
hips between behaviour and health, and the methods of  study and formulation 
of  the analysed beiiaviours. The aim of  the paper is to present these controversies 
fora  possible discussion and scientific  research for  overcoming them. 


