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Wstęp

Biologiczny wymiar życia społecznego nieustannie zadziwia bogac-
twem zagadnień i aspektów, które wpisują się w obszar zainteresowań 
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i środowisk naukowo-
-badawczych. Współczesny postęp medycyny, tempo zmian, techni-
cyzacja procedur, procesów komunikacyjnych, intensywność rozwoju 
biotechnologicznego skutkują m.in. faktem, że zagadnienia z zakresu 
problematyki dotyczącej biologicznego wymiaru życia społecznego, 
analizowane są z perspektywy różnych paradygmatów, teorii, stano-
wisk – a pozycja, którą oddajemy do państwa dyspozycji stanowi zna-
komite zobrazowanie owego bogactwa. Postęp i rozwój biotechnologii 
w medycynie są źródłem nadziei, ale i wyzwań, które współczesność 
stawia przed „człowiekiem”. Stąd szerokie spektrum problemów, któ-
rym proponujemy, abyście się Państwo z nami przyjrzeli. 

Medykalizacja, biomedykalizacja czy też wręcz genetyzacja społe-
czeństwa, to zjawiska coraz częściej poddawane szczegółowym anali-
zom naukowo-badawczym. W pierwszej części książki, zatytułowanej: 
Wyzwania współczesności a biologiczny wymiar życia społecznego, za-
mieszczone zostały opracowania mieszczące się w tej problematyce. 
Otwiera ją artykuł Jana Domaradzkiego, Homo geneticus jako zoon ge-
netikon. Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w dobie ryzyka gene-
tycznego, w którym autor scharakteryzował możliwości, jakie genetyka 
stwarza neoliberalnej polityce państwa w zakresie kontroli jednostek. 
Biowładza sprawowana przez państwo pod szczytnymi hasłami: „pra-
wa do zdrowia”, „autonomii”, „wyboru” i „osobistej odpowiedzialności”, 
skutkuje, zdaniem autora, moralizacją dyskursu genetycznego, zaś „bio-
etycyzacja” genetyki znajduje swój szczególny wyraz w rozważaniach 
o tym, czy krzywdą może być powołanie człowieka do istnienia? W opar-
ciu o badania własne J. Domaradzki zaprezentował szeroki katalog ar-
gumentów („za” i „przeciw”) dotyczących prawa jednostki do niewiedzy 
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o ryzyku genetycznym oraz scharakteryzował szczególny wymiar etosu 
obowiązku, który konstytuuje ideę biologicznego obywatelstwa. 

Współczesny rozwój medycyny i genetyki kreuje także dylematy opi-
sane przez Martę Trębaczewską. Sukces badań w obszarze transplanto-
logii, zapłodnienia pozaustrojowego oraz genetyki umożliwia realizację 
marzeń o macierzyństwie, podważając jednoznaczną odpowiedź na py-
tanie: kto jest ojcem i matką…? Szeroki zakres wariantów możliwych 
do zastosowania w „technologicznie wykonalnym poczęciu” skutkuje 
niejednoznacznością ocen moralnych, etycznych, prawnych i społecz-
nych. Autorka, w artykule zatytułowanym „Mater semper certa est?” 
Medycyna a kwestia rodzicielstwa, pod rozwagę poddaje różne możliwo-
ści prawnej regulacji, tak szeroko ujmowanego rodzicielstwa oraz kon-
sekwencji społecznych z nich wynikających.

Biowładza to obszar problemowy, do którego nawiązał także Mi-
chał Szostek w artykule „Jakie matki, takie dziatki”, czyli dominujące 
dyskursy o otyłości w perspektywie biopedagogicznej. Charakteryzując 
współczesny (i jakże aktualny) problem wprowadzenia ciała w obręb 
nowej formy władzy – biopolityki, autor odwołał się do stanowisk teo-
retycznych i dyskursu naukowego, w obszarze których fundamentalne 
znaczenie odgrywa kreowana przez nie norma. Nawiązując do Michaela 
Foucault, wskazał na tendencje rozwoju dyscyplinujących technologii 
władzy, odnoszących się zarówno do pojedynczego ciała, jak i technolo-
gii regulujących, stosowanych w odniesieniu do zbiorowości. W tekście 
odnajdziemy, opisaną w perspektywie biopedagogiki, ogólną krytykę 
kampanii społecznych, promujących zdrowy styl życia, które mogą się 
stać mechanizmem stygmatyzowania i opresjonowania osób otyłych.

Pozostając w kontekście rozważań o charakterze politycznym, istot-
ne miejsce we współczesnym dyskursie publicznym, wywołując skrajne 
emocje i opinie, zajmuje kwestia in vitro. W Polsce, oprócz problemu 
braku wykładni prawnej, znaczącym jest brak możliwości wypracowa-
nia konsensusu wśród przedstawicieli medycznych grup zawodowych, 
środowisk społecznych, politycznych i religijnych. Paweł Przyłęcki, w ar-
tykule Społeczno-polityczne i religijne aspekty „in vitro” w Polsce, posta-
nowił poddać analizie poglądy przedstawicieli wybranych religii i grup 
politycznych. Zaś odwołując się do publicznego dyskursu o in vitro, autor 
wskazał na dominujące w nim socjotechniki mające na celu stygmatyza-
cję zarówno osób stosujących tę metodę, jak i urodzonych w wyniku jej 
zastosowania.

Szerokie spectrum postaw wobec innego współczesnego problemu, 
odnajdziemy w opracowaniu pt. Ponowoczesne pojmowanie płci – trans-
seksualizm w dyskursie społecznym. Ewa Pietrucha, autorka artyku-
łu zamykającego pierwszą część książki, podjęła próbę odpowiedzi na 
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pytania: jak przemiany ponowoczesności wpływają na postrzeganie 
płciowości oraz w jaki sposób transseksualizm wpisuje się we współczes- 
ne pojmowanie płciowości? Odwołując się do kwestii płciowości i tożsa-
mości płciowej, autorka podjęła rozważania dotyczące znaczenia tych 
pojęć w ponowoczesnym świecie, zaś zjawisko transpłciowości poddała 
analizie, wykorzystując współczesny dyskurs socjologiczny, medyczny 
oraz medialny. 

Część drugą monografii, stanowi niezwykle ciekawy, zróżnicowany 
i bogaty zbiór artykułów, w których autorzy podejmują socjologiczne 
rozważania nad wybranymi problemami współczesnej medycyny. Roz-
poczyna ją refleksja dotycząca panowania nad zbiorowością, z wykorzy-
staniem norm regulujących sposoby istnienia, rodzenia i umierania. 
Autorki artykułu Samodyscyplina drogą do zdrowia, Iwona Tara-
nowicz i Monika Wójta-Kempa, odwołując się do wymiaru biowładzy 
i stanowisk m.in. M. Foucault, wykazują, że reguły zdrowotne przyj-
mują postać reżimów, a zadaniem jednostki jest umiejętność przejęcia 
indywidualnej kontroli nad swoim zdrowiem, wykazanie się samody-
scypliną, czyli sprawowanie permanentnego nadzoru nad wszelkimi 
czynnikami, które mu zagrażają. 

Kształtowanie odpowiednich postaw, promocja zdrowia i reguł 
zdrowotnych, to także przedmiot zainteresowań autorki kolejnego arty-
kułu, Katarzyny Błaszczuk. W oparciu o analizę jednego z wdrożonych 
programów zdrowotnych realizowanych przez placówki oświatowo-wy-
chowawcze, autorka w opracowaniu Kształtowanie postaw dzieci i mło-
dzieży wobec zdrowia jako wartości. Rozwój Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie w województwie podkarpackim, zaprezentowała m.in. zało-
żenia i przebieg realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie. Jak 
słusznie zauważa autorka, idea szkół promujących zasady racjonalnego 
stylu życia, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż naprawianie rezulta-
tów niezdrowego stylu życia, przy wykorzystaniu zdobyczy współcze-
snej medycyny i farmakologii.

W obszarze socjologii medycyny znajdujemy często odległe i nie-
zwykle zróżnicowane wątki wpisujące się w problematykę zdrowia. 
Agnieszka Pawlak, autorka artykułu Emigracja zarobkowa w kontek-
ście zdrowia i choroby. Nowy obszar teoretycznych i badawczych dociekań 
dla socjologii medycyny, wyszła poza podejmowaną dotychczas, krajową 
perspektywę problemów. Interesujące ją zagadnienia dotyczące zdro-
wia emigrantów umiejscowiła w socjomedycznych ramach teoretyczno-
-badawczych oraz scharakteryzowała zarówno w perspektywie danych 
zastanych, jak i ciekawych badań własnych. Emigranci i ich rodziny 
mają do czynienia z różnymi czynnikami ryzyka. Szczegółowa anali-
za tych czynników umożliwiła autorce skonstruowanie modelu analizy 
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zdrowia emigrantów, mogącego mieć (zdaniem autorki) zastosowanie 
w polityce migracyjnej.

Do problemów współczesnej rzeczywistości społecznej niewątpliwie 
należą zaburzenia psychiczne. Anna Prokop, podejmując problema-
tykę zdrowia psychicznego (w artykule Zdrowie psychiczne a dyskurs 
medialny w Polsce), swoje zainteresowania badawcze skoncentrowała 
na analizie postaw wobec osób chorujących psychicznie oraz analizie 
uwarunkowań społeczno-kulturowych owych postaw. W oparciu o eks-
plorację polskiego dyskursu publicznego doszła do ciekawych wniosków 
i wskazała na potrzebę pogłębienia rozumienia pól znaczeniowych zdro-
wia psychicznego, tworzonych w przestrzeni publicznej przez media. 
Media powinny edukować swoich odbiorców w zakresie zdrowia psy-
chicznego, jak również publikować takie przekazy, które zawierać będą 
niezafałszowany i nietendencyjny wizerunek osób zdrowiejących.

O różnorodności zainteresowań badawczych współautorów książki 
może świadczyć problematyka kolejnego artykułu: Pacjenci kontra leka-
rze? Ewaluacja jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej – studium 
przypadku. Wojciech Jagodziński i Zuzanna Kupsik zaprezentowali 
wyniki badań dotyczących oceny jakości usług medycznych, świadczo-
nych w ramach podstawowej opieki medycznej, w jednej z wielkopol-
skich gmin. Przywołane dane, zdaniem autorów, umożliwią wskazanie 
czynników determinujących satysfakcję pacjentów oraz ukazują zakres 
możliwych działań, mających na celu podnoszenie jakości usług me-
dycznych w kontekście uwarunkowań systemowych, organizacyjnych 
i finansowych polskiej opieki medycznej. Cel realizacji badań, opisa-
nych w kolejnym artykule, autorstwa Kariny Erenkfeit i Liwii Dudziń-
skiej, także ma wymiar pragmatyczny – a mianowicie: wskazanie, jak 
kształtuje się doświadczenie choroby zawodowej w różnych sferach ży-
cia z perspektywy pacjenta. Autorki, w opracowaniu: Doświadczenia 
choroby zawodowej z perspektywy pacjenta. Wyniki wstępnych badań 
w ujęciu socjologii medycyny, odwołując się do wykładni teoretycznej 
i praktycznej socjologii medycyny i socjologii pracy, podjętą problema-
tykę zaprezentowały w perspektywie indywidualnego doświadczenia 
choroby i indywidualnej jej interpretacji, czyli indywidualnego stosun-
ku do choroby. Znakomitym pogłębieniem teoretycznych rozważań są 
podjęte przez Bartosza Abramowicza w artykule: Klasyk (częściowo) 
oswojony. Kategoria analityczna roli chorego Talcotta Parsonsa i jej sta-
tus we współczesnej socjologii medycyny. Autor odniósł się bowiem do 
dwóch aspektów, uważanych za pionierski wkład klasyka socjologii Tal-
cota Parsonsa, w rozwój socjologii medycyny. Pod znakiem zapytania 
stawia jednak „użyteczność” koncepcji roli chorego oraz modelu relacji 
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lekarz – pacjent (opisanych w przyjętym przez Parsonsa paradygmacie 
funkcjonalnym), we współczesnej socjologii medycyny.

Socjologia zdrowia, choroby, medycyny to obszar zagadnień o ros- 
nącym wciąż znaczeniu. Kwestie dotyczące zagrożeń odnoszących się 
do zdrowia populacji są niewątpliwie jednym z poważniejszych proble-
mów współczesnej medycyny, należą do nich także choroby przewlekłe. 
W rozważaniach z tego zakresu, Wojciech Bielecki w artykule, Markery 
ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych (CNCDs) a proces moderni-
zacji biomedycznej społeczeństwa – wyzwania i dylematy współczesno-
ści, wskazuje, że są one także wskaźnikiem przemian, którym podlega 
całe społeczeństwo. Przewlekłe choroby niezakaźne w sposób globalny 
zmieniają bowiem społeczną percepcję świata; stają się swoistym pryz- 
matem, przez który postrzegamy rzeczywistość i nasze z nią relacje. 
W zakończeniu autor stawia tezę o konieczności zwrócenia uwagi na 
błędy kategorialne w użyciu predykatów dotyczących sekwencji działań 
prewencyjnych i ich społecznych kontekstów. 

Zdobycze współczesnej medycyny, tempo rozwoju jej kluczowych 
dziedzin są źródłem radości, nadziei, ale i konfliktów, dylematów. Są 
inspiracją dla badaczy, przedstawicieli różnych środowisk naukowych. 
Wpisywanie zdrowia, ciała w politykę i wprzężenie ich w narzędzia wła-
dzy jest obecnie coraz bardziej widoczne. Szeroki zakres przywołanych 
w monografii rozważań, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, 
stanowi doskonały dowód wielkowymiarowości i różnorodność zagad-
nień wpisujących się w socjologię medycyny i biopolitykę – szczególnie 
w dobie tak znaczących przemian społeczno-kulturowo-gospodarczych. 
Dlatego też kierujemy ją nie tylko do środowisk socjologów, pedagogów, 
lekarzy (personelu medycznego), ale i działaczy społecznych, polityków 
i administratorów życia społecznego. Żywimy także nadzieję, że będzie 
dla Państwa zarówno źródłem inspiracji teoretycznych, jak i praktycz-
nych, mających na celu wdrażanie działań szeroko rozumianej – popra-
wy jakości życia. 

Życzymy Państwu miłej lektury 
Małgorzata Synowiec-Piłat i Alicja Łaska-Formejster





Część I

Wyzwania współczesności  
a biologiczny wymiar  

życia społecznego





Jan Domaradzki
(Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych)

„Homo geneticus” jako „zoon genetikon”  
Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy  

w dobie ryzyka genetycznego1 

Cechą dystynktywną społeczeństw późnej nowoczesności jest ak-
centowanie ryzyka (Beck 2004; Gałuszka 2008). O ile jednak dawniej 
miało ono wymiar zewnętrzny, o tyle współcześnie coraz bardziej przy-
biera formę wewnętrzną. I choć jego makrospołeczne formy generowane 
przez państwo, rząd, przemysł i naukę nie znikają, to coraz częstsze 
jest lokowanie jego źródeł w jednostce, co ukazuje dyskurs genetycz-
ny (Siemińska 2008). Prywatyzacja ryzyka (Domaradzki 2012b) nie 
jest przy tym zjawiskiem nowym, lecz sięga 1974 r., gdy Marc Lalonde 
ogłosił raport zdrowia dla WHO, w którym akcentował rolę stylu życia 
w kształtowaniu zdrowia jednostek i podkreślał osobistą odpowiedzial-
ność za zdrowie. Od tego czasu powszechnie uważa się, że ponieważ 
w przeciwieństwie do środowiska, genów i systemu opieki zdrowotnej 
styl życia jest jedyną sferą, na którą jednostka ma bezpośredni wpływ, 
to odpowiedzialność za poznanie, zarządzanie i niwelację ryzyka nale-
ży przypisać jednostce. W konsekwencji, kontrola ryzyka staje się dla 
wielu istotnym elementem projektu refleksyjnego „ja” (Giddens 2006). 
O ile więc wiek XX przyczynił się do ukonstytuowania zdrowia rozu-
mianego jako podstawowe prawo człowieka, o tyle w dobie (bio)medy-
kalizacji staje się ono obowiązkiem (Greco 1993; Lupton 1997; Rose 
2008). Zwłaszcza, że rozwój medycy personalizowanej i nowe technolo-
gie genetyczne kreują obietnicę, że ryzyko da się oszacować, przeliczyć, 
przewidzieć i poddać kontroli.

Wszystko to sprawia, że ugruntowana w socjologii medyny teza o me-
dykalizacji społeczeństwa zostaje uzupełniona o komponent genetyczny, 

1  Tekst powstał w ramach projektu badawczego: Społeczne implikacje nowej genetyki. 
Genetyka, etyka i tożsamość realizowanego z grantu przyznawanego przez WNoZ UM 
w Poznaniu (502-14-04406512-08496).
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gdzie pisze się wręcz o genetyzacji (Lippman 1991: 18–19; Domaradz-
ki 2012a) i (bio)medykalizacji (Clarke i in. 2003). W obu przypadkach 
podkreśla się, że wiedza i technologie genetyczne stają się istotnym ele-
mentem biopolityki oraz indywidualnych projektów tożsamości. I choć 
zdaniem niektórych (Hedgecoe 1998) takie stwierdzenia są nieuzasad-
nione, to faktem jest postępująca genetyzacja diagnozy oraz rosnąca 
popularność testów genetycznych i poszukiwanie genetycznych uwa-
runkowań chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych, ale także cech 
osobowości i zachowań. I choć choroby monogenowe są bardzo rzad-
kie i dotyczą niewielkiego procenta ludzkich chorób, to coraz częściej 
uzupełnia się istniejące definicje chorób o komponent genetyczny, jak 
w przypadku chorób serca, nowotworów, demencji, otyłości, cukrzycy, 
depresji, schizofrenii czy alkoholizmu. 

„Molekularyzacja życia” (Braun 2007) i będąca jej efektem „neo-
-ontologiczna koncepcja choroby” (Stempsey 2006) generują zarazem 
nową percepcję ryzyka: dawniej postrzegane w kategoriach zewnętrz-
nych i probabilistycznych nabiera ono obecnie charakteru obiektywnie 
odczuwanej pewności jako zagrożenia (Skolbekken 1995: 297), gdzie 
genetyczne predyspozycje do wystąpienia choroby niejednokrotnie 
utożsamia się z samą chorobą. To zaś sprawia, że zdrowie staje się 
szczególnym imperatywem, co znajduje wyraz w ideologii healthismu 
(Crawford 1980; Skrabanek 1994). I choć imperatyw zdrowia jest obec-
ny w medycynie i promocji zdrowia od dawna, to genetyka wzmacnia 
dziś ideę, która głosi, że ludzie są chorzy, gdyż prowadzą „niezdrowy” 
styl życia (Knowles 1977; Crawford 1977). Ważnym elementem pro-
filaktyki jest dziś bowiem nie tylko tradycyjnie rozumiana promocja 
„zdrowego stylu życia” (higieny, diety czy aktywności fizycznej), ale tak-
że korzystanie z badań profilaktycznych, w tym genetycznych (Rhodes 
1998; Siemińska 2010). Akcentując skuteczność testów genetycznych 
i obiektywny charakter ryzyka, nowa genetyka czyni biotechnologię 
częścią procesu reprodukcyjnego (Hallowell 1999; Rapp 2000; Rothman 
1993), ale także promocji zdrowia jednostek i populacji.

Współczesna medycyna oferuje bowiem szereg technologii gene-
tycznych, które pozwalają na wczesne diagnozowanie wad i chorób ge-
netycznych już na poziomie zarodka czy embrionu, ale także w okresie 
przedobjawowym u osób asymptomatycznych, należących do grupy ryzy-
ka (PGD, USG amniopunkcja, biopsja kosmówki, polimorfizm długości 
fragmentów restrykcyjnych). Tym samym stwarza możliwość poznania 
i „niwelacji” ryzyka, na przykład poprzez zaniechanie decyzji o repro-
dukcji, nieimplantowaniu „zainfekowanego” zarodka lub aborcję „ryzy-
ka”. Instytucjonalizacja niektórych z nich, jak w przypadku badania na 
przezierność fałdu karkowego za pomocą USG, które w wielu państwach 
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na świecie, także w Polsce, stało się standardową procedurą medyczną, 
sugeruje, że także inne technologie mogą się stać podstawowym aspek-
tem opieki okołoporodowej, co zdaje się potwierdzać rosnąca akceptacja 
dla zabiegów aborcyjnych, procedury in vitro czy debata nad legalizacją 
diagnostyki przedimplantacyjnej (Komitet Bioetyki PAN 2012).

Przyrost wiedzy o ryzyku i dostępność biotechnologii sprawiają 
przy tym, że genetyzacja skutkuje moralizacją dyskursu genetycznego 
(Hallowell 1999; Kapelańska-Pręgowska 2011; Krajewska 2008; Rapp 
2000; Rhodes 1998). Umożliwiając poznanie i wyeliminowanie ryzyka, 
testy genetyczne zyskują status moralny, a poddająca się im jednostka 
staje się uosobieniem roztropności, racjonalności, altruizmu, solidary-
zmu i odpowiedzialności za innych. Z kolei bierność i ignorancja sta-
ją się synonimem egoizmu, irracjonalności i braku odpowiedzialności 
(Rhodes 1998). W ten sposób genetyka wzmacnia wywodzące się z mo-
delu Lalonde’a przekonanie o osobistej odpowiedzialności za zdrowie 
i propaguje szczególny etos aktywizmu. Podkreślając dziedziczny cha-
rakter chorób i publiczny wymiar ryzyka genetycznego, dyskurs gene-
tyczny wskazuje, że wiedza o ryzyku ma konsekwencje nie tylko dla 
jednostki, ale także małżonka, dzieci, rodziny i państwa (Rhodes 1998; 
Siemińska 2010). Stąd twierdzi się, że ma ona odrębny status od pozo-
stałych informacji medycznych, a w konsekwencji nie należy jej postrze-
gać jako prawa, lecz obowiązek. „Bioetycyzacja” genetyki znajduje swój 
szczególny wyraz w rozważaniach o tym, czy krzywdą może być powoła-
nie człowieka do istnienia? (Chańska 2009; Różyńska 2010; Savulescu, 
Kahane 2009). Stroną praktyczną tego sporu są pojawiające się w kon-
tekście prawa medycznego pozwy z tytułu „złego poczęcia” i „złego uro-
dzenia” (Soniewicka 2009). W efekcie narasta oczekiwanie, że jednostki 
wykonają testy genetyczne, poznają ryzyko, ujawnią tę wiedzę innym 
i podejmą racjonalne decyzje matrymonialne i reprodukcyjne. Jak się 
zdaje, genetyka generuje te zobowiązania wobec: przyszłych pokoleń, 
członków rodziny, społeczeństwa, państwa i samego siebie (Domaradzki 
2012a, 2012b, 2012c).

Celem tekstu jest zaprezentowanie argumentacji „za” i „przeciw” 
prawu pacjenta do (nie)wiedzy. Ponieważ badania w tej materii częściej 
koncentrują się na opiniach profesjonalistów, w tym genetyków, klinicy-
stów i bioetyków (Ettore 1999; Falk i in. 2003), a mniej uwagi poświęca 
się perspektywie laików (Domaradzki 2013; Hallowell 1999; Rapp 2000) 
zostanie to dokonane poprzez skonfrontowanie stanowiska genetyków 
oraz członków rodzin pacjentów z chorobą Huntingtona zrzeszonych 
w Polskim Stowarzyszeniu Choroby Huntingtona. Celem pobocznym 
jest ukazanie możliwości, jakie genetyka stwarza neoliberalnej polityce 
państwa w zakresie kontroli jednostek?
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Metodologia badania

Organizacja badań

Badanie zostało przeprowadzone od kwietnia do sierpnia 2012 r. 
W pierwszym etapie badaniem objęto dwudziestu siedmiu członków 
rodzin należących do Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona 
podczas jego XIV Zjazdu, który odbył się 21–22 kwietnia 2012 r. w War-
szawie. Drugi etap projektu zrealizowano wśród czternastu genetyków. 
Materiał empiryczny zebrano za pomocą ustrukturyzowanego kwestio-
nariusza wywiadu, który składał się z siedmiu przypadków klinicznych 
opisujących dylematy bioetyczne związane z testami genetycznymi 
i prawem/obowiązkiem jednostki do (nie)wiedzy. Każdy z badanych 
wypełnił kwestionariusz indywidualnie. Zebrany materiał badawczy 
został zakodowany i poddany analizie jakościowej. Kluczem do analizy 
były wyłaniające się z wypowiedzi badanych argumenty za i przeciw 
prawu do niewiedzy. Podstawę teoretyczną analizy stanowiła teoria 
ugruntowana Glasera i Strauss (2009).

Charakterystyka grupy badanej

Grupę członków rodzin pacjentów z HD stanowiły w większości ko-
biety (n = 17). Dwunastu badanych pozostawało w związku małżeńskim, 
a dziewięciu było stanu wolnego. Osoby będące w związku posiadały naj-
częściej dwoje (n = 10) lub troje i więcej (n = 5) dzieci. Troje z nich było 
niepełnosprawnych. Dziewięciu badanych nie posiadało potomstwa. 
Większość była w wieku średnim (n = 9) lub starsza (n = 5). Największa 
grupa (n = 9) zamieszkiwała w dużych miastach powyżej pięciuset tysię-
cy mieszkańców lub w małych miejscowościach poniżej dziesięciu tysięcy 
mieszkańców (n = 8). Większość ukończyła edukację na poziomie szkoły 
średniej (n = 9) lub uniwersyteckim (n = 14). Dwóch badanych miało 
wykształcenie medyczne. Szesnastu pracowało jako pracownicy intelektu-
alni i byli zatrudnieni poza domem, deklarując dochód powyżej trzech ty-
sięcy złotych brutto. Wszystkie osoby deklarujące przynależność religijną 
(n = 25) określiły się jako katolicy, z czego dwanaście uznało się za wierzą-
ce i praktykujące, a jedenaście za wierzące i niepraktykujące. Trzynaście 
z nich wskazało, że religia odgrywa ważną rolę w ich życiu osobistym, 
a drugie trzynaście określiło tę rolę jako mało znaczącą lub nieistotną.

Z kolei grupa genetyków była w pełni sfeminizowana (n = 14), z czego 
połowa była zamężna, a połowa stanu wolnego. Genetyczki pozostające 
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w związku małżeńskim posiadały jedno (n = 5) lub dwoje (n = 2) dzieci. 
Większość była w wieku 21–40 lat (n = 10) i zamieszkiwała duże aglome-
racje miejskie powyżej pięciuset tysięcy mieszkańców (n = 10). Wszyst-
kie badane ukończyły edukację na poziomie uniwersyteckim i pracowały 
jako genetycy. Sześć było w trakcie specjalizacji, a dwie legitymowały się 
tytułem profesora. Ponad połowa (n = 9) deklarowała zarobki w wyso-
kości ponad trzech tysięcy złotych. Również ta grupa była jednorodna 
pod względem deklaracji religijnych: trzynaście zadeklarowało wyzna-
nie katolickie, a jedna określiła się jako deistka. Poziom zaangażowania 
w praktyki religijne rozkładał się po równo na wierzące i praktykujące 
(n = 5) i wierzące i niepraktykujące (n = 5). Trzy badane określiły się 
mianem niewierzącej i niepraktykującej. Z osób deklarujących przywią-
zanie do religii pięć uznało ją za ważną, a pięć za nieistotną.

Wyniki badań2 

Prawo do niewiedzy

W obu badanych grupach najczęściej pojawiającym się argumen-
tem na rzecz prawa do niewiedzy było przekonanie, że chroni ono auto-
nomię i prywatność pacjenta. Respondenci w obu grupach wskazywali, 
że badania genetyczne mają charakter dobrowolny i nikt nie powinien 
być zmuszany do wykonania badań lub zyskania wiedzy o ryzyku. Ak-
centowanie wolności wyboru znalazło wyraz w stwierdzeniach, że to 
„indywidualna decyzja” (R3) i „wybór” (G5) oraz, że „każdy ma prawo 
decydowania o sobie i swojej przyszłości” (G1). Badani podkreślali za-
razem, że jednostka nie powinna doświadczać żadnej presji na wyko-
nanie badania bądź poznanie jego wyniku, zarówno ze strony rodziny, 
jak i klinicystów, co podkreśliła jedna z genetyczek oraz bezdzietna, 
zamężna kobieta:

Pacjenta nie można zmuszać do diagnostyki i leczenia – nie można nikogo 
nakłaniać. (G3)

[d]ecyzję musi podjąć sam. Nie powinien czuć presji, obowiązku wobec ro-
dziny. Jest to indywidualna decyzja. (R25)

2  Paragraf ten czerpię z referatu: Homo geneticus jako zoon genetikon. Prawo do (nie)- 
wiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach rodzin osób z chorobą Huntingtona, wygłoszonego 
w trakcie konferencji Bioetyka i genetyka. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycz-
nych organizowanej przez Komitet Bioetyki PAN w dniach 7–8.12.2012 r. w Warszawie. 
Zostanie on opublikowany w czasopiśmie „Etyka”.
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Argument o autonomii bywał uzupełniany twierdzeniem o intym-
nym charakterze informacji genetycznej i konieczności ochrony „pry-
watności genetycznej”. Takie twierdzenie częściej pojawiało się jednak 
wśród genetyków. O ile więc studiująca farmację córka chorego na HD 
podkreślała autonomię i wolność wyboru, o tyle niezamężna doktor 
genetyki odwoływała się do ochrony genomu jednostki:

Każdy chory jest jednostką autonomiczną. Sam decyduje, czy chce wiedzieć. 
Jeśli nie chce, to sam podejmie decyzje o posiadaniu dzieci. (R8) 

Udział w badaniach powinien być dobrowolny – genotyp każdego człowieka 
jest jego prywatną sprawą. (G3)

W obu grupach powszechne było również akcentowanie autonomii 
reprodukcyjnej rodziców. I choć badani byli świadomi cierpienia zwią-
zanego z chorobą oraz możliwości przedwczesnej śmierci dziecka, to 
podkreślali, że to rodzice, jako przyszli opiekunowie, powinni być odpo-
wiedzialni za podjęcie decyzji o poczęciu i urodzeniu dziecka. Zarówno 
członkowie rodzin, jak i genetycy wskazywali zarazem, że wiedza gene-
tyczna może negatywnie warunkować decyzje prokreacyjne jednostek 
i ograniczać ich wolność reprodukcyjną. Stąd, akcentując autonomię 
rodziców, to im przypisywano również odpowiedzialność za wychowanie 
chorego dziecka. Taki pogląd wyraziły dwie genetyczki, jedna zdeklaro-
wana katoliczka i druga indyferentna religijnie oraz studentki farmacji 
i pracy socjalnej:

Badania genetyczne powstały po to, aby dać ludziom wybór. Nie ma więc 
moralnego obowiązku poddawania się im. [Jednostka] ma prawo do niewie-
dzy i decydowania o potomstwie. (G5)

Decyzja o posiadaniu chorego potomstwa zależy od potencjalnego rodzica, 
to jego odpowiedzialność, gdyż to on zapewnia byt i wychowanie dziecka. 
(G8) 

Jeśli rodzice są gotowi podjąć się (fizycznie i psychicznie) „w razie czego” 
opieki nad dzieckiem to tak [mają prawo do niewiedzy]. (R8)

[ j]eśli jest w stanie zaakceptować sytuację jej chorego dziecka i nie mieć 
potem wyrzutów sumienia, może nie robić badania. (R19)

Prawo do niewiedzy o ryzyku genetycznym uzasadniano również 
obawą przed negatywnymi konsekwencjami, jakie taka informacja może 
mieć dla jednostki. W obu grupach wskazywano, że już sama informa-
cja o ryzyku, a wiedza o (przyszłej) chorobie w szczególności, generuje 
lęk, niepokój i strach, co może się negatywnie odbić na psychicznym 
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i emocjonalnym stanie jednostki. Obrona prawa do niewiedzy wiązała 
się z uznaniem, że wiedza stanowi zagrożenie dla prawa jednostki do 
„otwartej przyszłości”. Podkreślając „ciężar złego wyniku” (R16), który 
definiowano wręcz jako „wyrok” (G10), wskazywano, że może on wywo-
łać „ciągły lęk przed jutrem” (R23) i wpłynąć negatywnie na kondycję 
psychiczną jednostki. Zdaniem badanych, wiedza taka generuje widmo 
fatalizmu, a przez to prowadzi do (samo)naznaczenia i wpływa na toż-
samość jednostki. Respondenci podkreślali, że nieodwracalny charak-
ter choroby oraz to, że prowadzi ona do przedwczesnej śmierci, może 
modyfikować plany życiowe pacjentów i postrzeganie siebie. Niektórzy, 
jak student informatyki medycznej (R3), wskazywali wręcz, że wiedza 
genetyczna stanowi swoistą pułapkę: dowiadując się o grożącym im 
ryzyku jeszcze będąc zdrowymi, jednostki mogą antycypować chorobę 
i śmierć. To zaś może wpłynąć na zmianę myślenia o sobie, sposobu 
życia i plany jednostki. Stąd, podkreślali inni, „bezpieczniej” jest nie 
wiedzieć, gdyż niewiedza umożliwia „beztroskie” (R25), nieobciążo-
ne wiedzą o ryzyku życie. Wiedza zmusza zaś do myślenia o przyszłej 
chorobie i śmierci własnej, partnera lub dziecka, o których to rzeczach 
jednostka może nie chcieć wiedzieć. Takie obawy wyraziły dwie młode 
genetyczki, jedna stanu wolnego, odbywająca specjalizację z genety-
ki i druga wychowująca dziecko oraz student informatyki medycznej 
i młoda fizjoterapeutka. Wszyscy oni, akcentując nieuleczalny charak-
ter choroby, zwracali uwagę na samostygmatyzujący wymiar diagnozy 
genetycznej:

Gdyby wynik okazał się nieprawidłowy, przy braku jakichkolwiek podej-
rzeń przed badaniem, mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na pacjenta, 
zmieniając w diametralny sposób jego dalszą egzystencję. Uważam, że nie-
chęć […] usprawiedliwia odmowę uczestniczenia w badaniach. (G5)

Z uwagi na to, iż nie ma leku na chorobę Huntingtona oraz ponieważ do-
prowadza ona do przedwczesnego zgonu, pacjent ma prawo do niewiedzy. 
Informacje o tym, że ma mutację w genie ITI5 jest wyrokiem… (G10)

Jeśli wynik badania okaże się negatywny, może załamać go psychicznie, 
jak i całe jego współczesne życie. (R3)

[l]ęk ją usprawiedliwia. Bo może po badaniach położyć się do łóżka i cze-
kać na śmierć. Psychika i nastawienie pacjenta jest najważniejsze. (R23)

Dodatkowym argumentem był niepokój wyrażony przez zamężną 
i indyferentną religijnie genetyczkę o to, że wiedza o ryzyku może mieć 
destrukcyjny wpływ na relacje rodzinne, w tym małżeńskie i prowadzić 
do ich rozpadu:
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[w]iedza o tym, że oboje są nosicielami zmutowanego genu, mogłaby nie 
tylko zmienić ich plany prokreacyjne, ale także […] spowodować rozpad ich 
związku. (G2)

Wielu badanych podkreślało również, że ryzyko ma charakter wy-
łącznie probabilistyczny. Stąd definiowali je nie tyle jako „realne zagro-
żenie”, co „prawdopodobieństwo” czy „szansę”, które w równej mierze, 
co negatywnie, może zakończyć się pozytywnie. Dokonując relatywi-
zacji ryzyka, dwie zamężne i obojętne religijnie genetyczki w trakcie 
specjalizacji oraz młoda, zamężna i bezdzietna krewna pacjenta z HD 
podkreślały, że jednostka nie ma obowiązku wykonywać badań:

Ryzyko urodzenia chorego dziecka istnieje zawsze, nawet w „zdrowych” 
pod względem genetycznym rodzinach (np. wady rozwojowe spowodowane 
czynnikami środowiskowymi lub powikłania płodu). W każdej ciąży ciężarna 
„ryzykuje chorobą dziecka”. (G6)

Skoro chce [matka] przyjąć dziecko takim, jakim się urodzi, nawet chore, 
to ma do tego prawo. Każdy człowiek posiada ryzyko na posiadanie cho-
rego potomstwa. W przypadku przytoczonej pary ryzyko to wynosi 25%, 
ale nawet jeżeli oboje są nosicielami mutacji, to mają 75% szans na to, że 
potomstwo będzie zdrowe. (G2)

Ryzyko co do dziedziczenia choroby jest, ale dziecko może też być zdrowe. (R25)

Kwestionowaniu ryzyka rozumianego w kategoriach obiektywnych 
i negatywnych towarzyszyły argumenty neutralizujące świadomość po-
tencjalnego zagrożenia. Będąca w średnim wieku fizjoterapeutka pod-
kreślała, że ryzyko genetyczne nie jest jedynym zagrożeniem dla zdrowia 
i życia dziecka (R27). Inni, jak niewierząca choć praktykująca matka 
trójki dzieci, w tym jednego niepełnosprawnego, wskazywali, że nawet 
w przypadku rezygnacji z posiadania własnego dziecka na rzecz jego 
adopcji nie można wykluczyć, że i ono będzie genetycznie obciążone cho-
robą (R23). Wreszcie cytowana wyżej genetyczka wskazywała, że mimo 
negatywnych prognoz, dziecko może urodzić się zdrowe, a ojciec dwójki 
dzieci akcentował, że ponieważ wiele z chorób genetycznych ujawnia się 
dopiero w wieku dorosłym, jednostka może w ogóle nie dożyć choroby, 
a nawet jeśli zaczną rozwijać się u niej symptomy choroby, to do tego 
czasu może wieść wartościowe i szczęśliwe życie:

Oprócz choroby genetycznej dzieciom grozi wiele innych zagrożeń. (R27)

Ma prawo pozostać w niewiedzy. Oczywiście, skąd może wiedzieć, że zdecy-
duje się na adoptowanie dziecka, a ono będzie zdrowe? (R23)
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[n]adal jest duże prawdopodobieństwo, że będzie szczęśliwie żył razem 
z żoną do późnego wieku, gdyż tzw. zachorowanie, czyli wystąpienie obja-
wów […] rozpocznie się w późnym wieku… (R5)

W obu grupach pojawiło się również przekonanie o niemożliwości 
wyeliminowania ze społeczeństwa chorób genetycznych. Utopijny wy-
miar dyskursu genetycznego podkreśliła zamężna profesor genetyki 
oraz żona pacjenta z HD:

Nikt nie ma obowiązku dopilnowania, żeby urodzić tylko zdrowe dziecko 
– jest to zresztą niemożliwe. (G4)

Ma prawo nie wiedzieć. Nie żyjemy w świecie genetycznej czystości, nie 
mamy obowiązku wykluczania wad genetycznych. Byłoby nieludzkim wy-
magać od ludzi, by tak postępowali. (R12)

Imperatyw wiedzy

Broniąc jednostkowego prawa do niewiedzy o ryzyku genetycznym 
badani w obu grupach akcentowali jednak obowiązek informowania in-
nych o grożącym im ryzyku. Podkreślając dziedziczny charakter chorób 
w przypadku potomstwa oraz fakt, że również inni członkowie rodziny 
mogą być obciążeni ryzykiem, wielu respondentów mówiło wprost, że 
informacja genetyczna ma odmienny charakter od innych informacji 
medycznych i nie jest wyłącznie prywatną sprawą jednostki. Akcentu-
jąc publiczny charakter ryzyka, wskazywali, że lęk przed wynikiem nie 
stanowi wystarczającego usprawiedliwienia, gdyż niewiedza może być 
źródłem cierpienia i osobistej szkody dla innych. Stąd zyskanie wie-
dzy na temat ryzyka określano jako „powinność” (G12, R9) i „moralny 
obowiązek” (G1, R10) wobec innych. W konsekwencji, badani postu-
lowali zawieszenie jednostkowego prawa do prywatności i autonomii 
w sytuacji, gdy wynikające z niewiedzy szkody dla członków rodziny, 
a dla małżonka i dzieci w szczególności, mogą przewyższać korzyści 
niewiedzy dla samej jednostki. Profesor i doktor genetyki oraz starszy 
mężczyzna, ojciec córki z HD i studentka administracji sugerowali, że 
należy podporządkować własne prawo do niewiedzy cudzemu prawu do 
informacji i w duchu solidaryzmu i altruizmu informować innych:

Ma prawo do niewiedzy i niebadania się. Jednak jego obowiązkiem jest 
powiedzenie partnerce jeszcze przed ślubem o chorobie genetycznej w ro-
dzinie i wysokim ryzyku zachorowania – jego, a może bardziej przyszłych 
dzieci. (G4)
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Prawo do niewiedzy o swoim genotypie to co innego niż sama wiedza o ry-
zyku innych członków rodziny. (G3)

Na badania powinien się zgłosić, jest to moralne zobowiązanie wobec przy-
szłych pokoleń. (R10)

[…] powinien [wykonać test i wiedzieć], jaką krzywdę może wyrządzić sobie 
i swoim bliskim, swoją niewiedzą. (R4)

Obie grupy różniły się przy tym znacząco, jeśli chodzi o postrzega-
nie technologii genetycznych. O ile, zaróeno genetyczki, jak i członko-
wie rodzin akcentowali powinność informowania innych o ryzyku, o tyle 
ci drudzy znacznie częściej postrzegali technologie genetyczne w kate-
goriach moralnych. Genetyczki koncentrowały się raczej na wymiarze 
technicznym badań genetycznych i wskazywały, że ich celem jest zapo-
bieganie chorobom. Z kolei członkowie rodzin akcentowali ich wymiar 
psychologiczno-społeczny i podkreślali negatywny wpływ choroby na 
tożsamość jednostki oraz relacje rodzinne i małżeńskie. Podczas gdy 
tylko dwie genetyczki wskazały w ogóle możliwość „eliminacji ryzyka” 
poprzez zastosowanie diagnostyki prenatalnej czy aborcji, o tyle uwagi 
te miały charakter niedyrektywny i wskazały jedynie na techniczną 
i prawną możliwość ich zastosowania:

W przypadku [ryzyka urodzenia chorego dziecka] Julia miałaby prawo do 
amniopunkcji, a w przypadku prenatalnego rozpoznania choroby, do decy-
dowania o dalszych losach ciąży. To [matka] decyduje czy wykonać czy nie 
badania prenatalne nieinwazyjne, amniopunkcję, terminację ciąży. (G6)

Z kolei członkowie rodzin znacznie częściej sugerowali konieczność 
ich użycia, a diagnostyka przedimplantacyjna, amniopunkcja czy abor-
cja zyskiwały wręcz status moralny. Badani twierdzili, że odpowiedzial-
ność i troska o zdrowie dziecka wyraża się w zastosowaniu wszelkich 
dostępnych technik reprodukcyjnych, które „ochronią” je przed chorobą, 
cierpieniem i przedwczesną śmiercią oraz zapewnią „zdrowe” i „szczę-
śliwe życie”. Jak stwierdziła zdeklarowana katoliczka, posiadająca wy-
kształcenie medyczne, matka dwójki dzieci:

Obowiązkiem świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa jest dbanie 
o zdrowie i szczęście dzieci. (R26)

Nierzadko podkreślano, że rodzice mają moralny obowiązek korzy-
stać z technologii, które zapewnią dobrostan dziecka. Uznając za niera-
cjonalne, nieodpowiedzialne i moralnie naganne świadome narażenie 
dziecka na cierpienie, wielu uważało, że powinnością rodziców jest 
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poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka. Niewiedza oznaczała zaś, ich 
zdaniem, „skazanie dziecka na cierpienia i śmierć” (R16). I choć ba-
dani mieli świadomość, że użycie technologii genetycznych sprawi, że 
dziecko nie przyjdzie na świat, to ich koncentracja na „jakości życia” 
sugerowała, że brak życia jest lepszy niż życie z chorobą i przedwczes- 
na śmierć. Nieetyczny wymiar „świadomego” poczęcia chorego dziecka 
podkreślił bezrobotny mężczyzna, a także indyferentny religijnie pra-
cownik intelektualny:

[p]owinna wykonać badania genetyczne i świadomie planować potomstwo 
z poniesieniem ryzyka, za które konsekwencje będzie ponosić nie tylko ona, 
ale również jej dzieci, a jej wcześniejsza wiedza mogłaby je uchronić od 
cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. (R24)

Nie ma moralnego prawa, aby obarczać swoje dziecko możliwością zacho-
rowania. (R13)

Testy genetyczne były konstruowane nie tylko jako pozytywna, „mo-
ralna” i „ochronna” praktyka reprodukcyjna, ale także jako skuteczne 
narzędzie służące poczęciu zdrowego dziecka i najważniejszy środek 
stanowiący gwarancję jego szczęścia. Tak stwierdzili młody pracownik 
umysłowy i wdowa z dwójką dzieci:

[…] wiedząc, że istnieje możliwość zastosowania Preimplantacyjnej Dia-
gnostyki, i tym samym „ochrony” dziecka – w takim kontekście uznałbym, 
że ma moralny obowiązek [wykonać test]. (R6)

Powinna […] to nie tylko jej życie, ale również dziecka i [powinna] zrobić 
wszystko, by było jak najlepsze, w miarę naukowych możliwości, szczęśliwe. 
(R21)

Oprócz zobowiązań wobec przyszłych dzieci badani podkreślali  
również powinność jednostki wobec członków rodziny, a małżonka 
w szczególności. Wskazywali, że ponieważ niewiedza może przyczynić 
się do tego, że partner(-ka) lub rodzina chorego może zostać „zmuszo-
na” do przejęcia opieki nad jednostką, co może zmodyfikować jego/jej 
plany i aspiracje życiowe, mają prawo wiedzieć (R27). Podkreślali, że 
negatywne konsekwencje, jakie wiedza genetyczna niesie dla całej ro-
dziny, obliguje jednostkę do zdobycia wiedzy o ryzyku i dzielenia się 
nią z innymi oraz, że decyzje matrymonialne i reprodukcyjne powinny 
być podejmowane wspólnie (R4). Znaczące jest przy tym, że powinności 
wobec małżonka były raczej akcentowane przez członków rodzin. Gene-
tyczki, w tym młoda lekarka w trakcie specjalizacji, wskazywały zaś 
raczej na odpowiedzialność wobec przyszłego potomstwa:
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[j]ego obowiązkiem jest powiedzenie partnerce jeszcze przed ślubem o cho-
robie genetycznej w rodzinie i wysokim ryzyku zachorowania – jego, a może 
bardziej przyszłych dzieci. (G7)

Z kolei bezrobotna, zamężna i deklarująca przywiązanie do religii 
matka dwójki dzieci oraz zdeklarowany jako ateista grafik wskazywali 
raczej na powinność wobec małżonki/-a:

Powinien porozmawiać z Sylwią i oboje powinni podjąć decyzję o bada-
niach. To jest ważne, czy Sylwia w chwili pojawienia się choroby […] nie 
będzie miała żalu do niego, że nie zrobił badań. (R16)

Powinien powiadomić Sylwię o sytuacji. Planując rodzinę, powinni decy-
dować oboje o przeprowadzeniu badania. (R7)

Członkowie rodzin różnili się od genetyków nie tylko tym, że częściej 
formułowali postulat o konieczności poddania się testom genetycznym, 
ale i o tym, że rozwijali pewne strategie rozwiązania dylematu między 
jednostkowym prawem do niewiedzy oraz prawem innych do informacji 
o ryzyku. Sugerowali, że mając obowiązek wykonać badanie, jednostka 
nie musi poznawać jego wyniku (R11, R12) lub że powinna informować 
innych o ryzyku, a sama nie musi wykonywać testu (R3, R5, G4, G6).

Poznanie ryzyka i wykonanie badań genetycznych definiowano 
jako wyraz osobistej roztropności i odpowiedzialności obywatelskiej. 
Podkreślając, że zdrowie wymaga osobistego zaangażowania i aktyw-
ności, badani wskazywali na dostępność technologii genetycznych jako 
skutecznego narzędzia zarządzania zdrowiem. Akcentowali (współ)- 
odpowiedzialność jednostki za zdrowie własne i innych, a tym samym 
przekształcali prawo do zdrowia w obowiązek. W konsekwencji, choć 
podkreślano dobrowolny charakter badań profilaktycznych, to wska-
zywano, że stanowią one skuteczne narzędzie umożliwiające wczesne 
wykrycie choroby i leczenie. Stąd lęku przed badaniem nie uznawano 
za wystarczające usprawiedliwienie do zaniechania prewencji. Prze-
ciwnie, niepokój związany z wykonaniem testu uznawano za przejaw 
nieracjonalności i braku odpowiedzialności wobec siebie, rodziny i pań-
stwa. Studentka pracy socjalnej oraz „ocalona” przez badania bezrobot-
na matka dwójki dzieci mówiły o tym następująco:

Oczywiście, każdy może mieć obawy i lęki, jednak powinna ona poddać się 
badaniu, ponieważ jest w takim wieku, gdzie ryzyko jest bardzo duże. Im 
wcześniej będzie ona wiedziała, tym szybciej będzie mogła podjąć jakieś 
działania. (R19)

Powinna wykonać badania, to może uratować jej życie. Wiem coś o tym. (R16)
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O ile jednak członkowie rodzin podkreślali rolę prewencji dla jed-
nostki, a same badania genetyczne określali mianem technologii „ra-
tujących życie” (R16) i „zwiększających szanse na przeżycie” (R8, R19), 
o tyle niemal wszystkie genetyczki (n = 12) akcentowały również ekono-
miczny i polityczny wymiar prewencji, czego efektem była konstrukcja 
jednostek jako szczególnego projektu politycznego. Konstruując tech-
nologie medyczne jako procedury ratujące życie, genetyczki występowa-
ły częściej w roli rzeczników państwa i wskazywały na rosnące koszty 
opieki medycznej. Co więcej, winą za chorobę obarczały jednostki, które 
zaniedbują działania profilaktyczne. Imperatyw wiedzy miał nie tylko 
wymiar zdrowotny, ale i ekonomiczny oraz polityczny. Poddanie się ba-
daniu i poznanie ryzyka definiowano jako wyraz społeczno-politycznej 
odpowiedzialności i obywatelskiego zaangażowania. Jak stwierdziły 
dwie młode lekarki:

[m]a obowiązek zgłosić się na badania. W tej sytuacji [ryzyko nowotworu], 
inaczej niż w przypadku HD, wczesna diagnoza może uratować pacjento-
wi życie oraz zdecydowanie zmniejszyć koszty leczenia pacjentki. Lęk nie 
usprawiedliwia braku odpowiedzialności za prewencję. (G2)

W sytuacji gdy zastosowanie leczenia i wyleczenia choroby jest możliwe, 
powinna poddać się badaniom prewencyjnym […] Gdy zrobi to świadomie 
za późno, wówczas można zastanowić się nad tym, że niepotrzebnie naraża 
państwo na wyższe koszty. W przypadku chorób genetycznych możliwych 
do wyleczenia osoby te mają, moim zdaniem, obowiązek poddawania się 
im. Lęk nie jest usprawiedliwieniem… (G5)

Innym argumentem propagującym imperatyw wiedzy było przeko-
nanie, że wykonanie badań zwiększa autonomię jednostki, a sama in-
formacja genetyczna jest warunkiem sine qua non upodmiotowienia. 
Zwłaszcza członkowie rodzin wyrażali typowy w naszej kulturze pogląd, 
że wiedza jest wartością autoteliczną, a wolność wyboru wymaga wiedzy 
na temat wszystkich opcji, także na temat ryzyka. Niektórzy wskazy-
wali wręcz, że to brak pewności może generować negatywne stany psy-
chiczne i wpływać destrukcyjnie na tożsamość jednostki oraz jej relacje 
społeczne. Podkreślano, że niewiedza jest „niedobra i niepewna” (R17) 
oraz że może być źródłem „licznych destrukcji”, zwłaszcza psychicznych 
(R2). Stąd student informatyki medycznej i doktor genetyki molekular-
nej sugerowali, że wiedza, nawet ta o przyszłej chorobie i śmierci, może 
jest lepsza niż brak wiedzy i może zwiększać autonomię jednostki:

Powinien poinformować brata […], możliwe, że brat założył lub chce zało-
żyć rodzinę, a taka wiedza jest konieczna. (R3)
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Kluczowa […] jest informacja o chorobie – możliwe jak najszersza pod ką-
tem klinicznym, terapeutycznym i genetycznym. Należy dążyć do zreduko-
wania lęku pacjentki i rozważenia wszelkich możliwości. (G3)

Najpełniej ujawnił się ten dylemat w przypadku przedobjawowych 
badań u dzieci. Bo choć wszyscy genetycy, powołując się na standardy 
poradnictwa genetycznego (G3) oraz regulacje prawne w Polsce (G5), pod-
kreślali, że takie badania na zdrowych dzieciach nie powinny być wyko-
nywane, to pięciu członków rodzin uznało, że rodzice mają „prawo” (n = 3) 
lub „powinność” (n = 2) wykonać test. Pracowniczka agencji reklamowej 
i ojciec niepełnosprawnego dziecka uznawali to za wyraz rodzicielskiej 
troski i podkreślali prawo rodziców do decydowania o losach dziecka. 
Wskazywali, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli rodzicom przygo-
tować się na chorobę dziecka, a temu ostatniemu ułatwi życie:

Matka ma prawo do wiedzy. Powinna zrobić tak, aby ułatwić życie córce. (R9)

Zależy od objawów tej choroby, kiedy się zaczynają. O ile przed dojściem 
do pełnoletniości, aby w razie potrzeby móc pomóc lub podjąć określone 
decyzje, to przebadać. (R2)

Z kolei wdowa z dwójką dzieci wyraziła nadzieję na to, że w przy-
szłości dostępne będą nowe formy terapii na dziś nieuleczalne choroby 
genetyczne. Podkreśliła zarazem, że w takim przypadku odpowiedzial-
ność rodzica wyraża się w uzyskaniu wiedzy na temat choroby dziecka:

Powinna mieć prawo przebadania córki […] Medycyna idzie do przodu 
w badaniach i trzeba to wykorzystać dla zahamowania chorób. (R21)

Niezależnie od tych różnic, obie grupy jednoznacznie podkreślały 
upodmiotawiający charakter wiedzy genetycznej. Dla większości pro-
blemem było raczej nie to czy, ale kiedy wykonać test. Wszyscy res- 
pondenci twierdzili, że rodzice powinni zostawić decyzję o wykonaniu 
badania dorosłemu i „dojrzałemu emocjonalnie” dziecku. Oczekiwanie 
na „właściwy moment” było z jednej strony motywowane przekonaniem, 
że dzieci są niezdolne do zrozumienia informacji genetycznej i nie zdają 
sobie sprawy z konsekwencji choroby oraz, że zadaniem rodziców jest 
„ochrona” dziecka przed zbyt wczesną wiedzą (R5), do której dziecko 
musi „dorosnąć (R4) i „dojrzeć emocjonalnie” (R24). O ile więc podkre-
ślano, że rodzice nie mają prawa zmuszać dziecka do badania, o tyle ak-
centowano ich rolę jako edukatorów i „promotorów” wiedzy genetycznej. 
Genetyczki częściej odwoływały się przy tym do praktyki poradnictwa 
genetycznego. Jedni i drudzy wskazywali jednak, że każdy ma prawo 
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do wiedzy i należy dziecku dać wybór, że to ono powinno decydować czy 
wykonać test. Dla przykładu bezrobotny krewny pacjenta z HD oraz 
zamężna profesor genetyki stwierdzili:

Matka powinna tylko poinformować dojrzałą emocjonalnie córkę o możli-
wości ryzyka choroby […] Absolutnie nie powinna decydować za córkę […] 
mogą [badania] zaważyć w przyszłości o jej planach założenia rodziny. (R24)

[n]ie wolno przeprowadzać na niej [nieletniej córce] badań genetycznych 
w kierunku Frax [zespół łamliwego chromosomu X]. Po osiągnięciu pełno-
letności córka powinna zostać poinformowana o Frax w rodzinie i zachę-
cona do wizyty w poradni genetycznej. Po wizycie w poradni genetycznej 
sama podejmie decyzję, czy powinna zrobić badania genetyczne. (G4)

Zakończenie

Przedstawione badania zdają się potwierdzać założenie o rosnącej 
roli paradygmatu genetycznego w medycynie, etyce i prawie medycz-
nym (Domaradzki 2012a; Kapelańska-Pręgowska 2011; Krajewska 
2008; Lippman 1991; Siemińska 2008). Jak się wydaje, jednym z donio-
ślejszych skutków genetyzacji medycyny jest przy tym to, że akcentowa-
nie dziedzicznego charakteru wielu chorób oraz ryzyka zaciera granicę 
między prywatnym a publicznym wymiarem informacji genetycznej. 
Zaszczepiając w społeczeństwie przekonanie, że ryzyko można poznać, 
antycypować i wyeliminować, dyskurs genetyczny sprawia zarazem, że 
badania genetyczne zyskują status moralny i polityczny, stając się waż-
nym elementem składowym ideologii healthismu, która obliguje jed-
nostki do ciągłej (samo)kontroli i zarządzania ryzykiem.

Skutkuje to tym, że genetyka wzmacnia w społeczeństwie przeko-
nanie, że wiedza, jak samo zdrowie, nie jest już, jak w społeczeństwach 
przednowoczesnych, przywilejem, lecz obowiązkiem. Podkreślanie, że 
ryzyko genetyczne ma nie tylko charakter kolektywny, ale także we-
wnętrzny propaguje przekonanie, że to na jednostkach spoczywa obo-
wiązek ciągłego monitorowania, nadzoru, kontrolowania i zarządzania 
ryzykiem. W konsekwencji, ukonstytuowana na Zachodzie idea oby-
watelstwa zostaje wzbogacona o wymiar biologiczny, zaś biologia czło-
wieka nabiera (ponownie) znaczenia politycznego (Domaradzki 2012a, 
2012c; Jennings 2004; Rose, Novas 2004). Genetyka stwarza biowładzy 
nowe możliwości obserwacji i wizualizacji jednostek. Jej skuteczność 
polega zaś na tym, że (przynajmniej pozornie) nie przybiera ona for-
my przymusowej polityki państwa. Przeciwnie, ma charakter subtelny 
i wyrafinowany. Współczesny imperatyw zdrowia jest bowiem obecny 
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raczej w formie kulturowej i społecznej presji na optymalizację zdrowia 
(genetycznego) oraz antycypację i niwelację ryzyka, czego przykładem 
jest promocja zdrowia reprodukcyjnego, w tym badań prenatalnych, po-
lityki aborcyjnej oraz dążenie do refundacji zabiegów in vitro (Lippman 
1991; Komitet Bioetyki PAN 2012). Ponieważ celem nie jest już, jak 
dawniej, poprawa rasy, lecz zapobieganie chorobom, biowładza skutecz-
nie maskuje się pod hasłami „prawa do zdrowia”, „autonomii”, „wyboru” 
i „osobistej odpowiedzialności” (Domaradzki 2011, 2012b). Nie zmienia 
to jednak faktu, iż genetyka generuje nowe formy nadzoru nad jed-
nostkami. Zgodnie z diagnozą Foucault dokonuje się to jednak poprzez 
normalizację i narzucenie wzorów typizacji, co sprawia, że dla wielu 
jawią się one jako coś pożądanego i naturalnego. Aktywne zaangażo-
wanie jednostek, w tym pacjentów i ich rodzin, w badania naukowe, 
propagowanie wiedzy o chorobach i ryzyku oraz debatę bioetyczną nad 
diagnostyką przedimplantacyjną, aborcją i procedurą in vitro ułatwia 
państwu realizację projektu panoptycznej kontroli obywateli. Technolo-
gie genetyczne służą więc nie tylko zwiększeniu autonomii i (reproduk-
cyjnej) wolności jednostek, ale również kreowaniu wizji „właściwych” 
wyborów. W warunkach późnej nowoczesności jednostki stają się dla 
państwa szczególnym projektem politycznym, a genetyka ułatwia pro-
ces „tworzenia obywateli” (Rose, Novas 2004).

Jednocześnie należy podkreślić, że internalizując generowane przez 
dyskurs normy społeczne, by poddać się badaniom, uzyskać wiedzę 
o ryzyku, dzielić się tą wiedzą z innymi oraz podejmować racjonalne 
decyzje matrymonialne i reprodukcyjne, jednostki stają się ważnym ak-
torem w procesie (bio)medykalizacji/genetyzacji (Conrad 2005; Clarke 
i in. 2003) oraz bioetycyzacji dyskursu genetycznego. Technologie ge-
netyczne nie są więc wyłącznie, jak chcą niektórzy, administrowanymi 
przez personel medyczny procedurami kontroli politycznej, ale także 
swoistymi „technologiami siebie” (Fox, Ward 2006; Clarke i in. 2003). 
Akcentowanie przez członków rodzin moralnego obowiązku badań oraz 
ich zaangażowanie na polu edukacji i promocji wiedzy na temat chorób 
i ryzyka genetycznego, pomoc w zbieraniu funduszy na badania oraz ak-
tywne w nich uczestnictwo, a także działania na rzecz współtworzenia 
standardów bioetycznych pokazuje, że w dużej mierze występują oni bar-
dziej w roli konsumentów niż biorców wiedzy i technologii genetycznych. 
W rzeczywistości ich udział w procesie (bio)medykalizacji/genetyzacji 
nie ogranicza się do przyjęcia roli świeckich ekspertów (Kerr, Cunning-
ham-Burley 1998; Prior 2003), którzy posiadają wiedzę genetyczną 
i potrafią ją wykorzystać. Ważniejsze jest to, że w dużo większym stop-
niu niż badani genetycy przyjmowali oni rolę swoistych „przedsiębior-
ców moralnych”, o których pisał Becker. Jako bioetycy, psychologowie, 
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moraliści i negocjatorzy podkreślali publiczny wymiar informacji gene-
tycznej oraz wynikające zeń zobowiązania jednostki wobec przyszłych 
pokoleń, członków rodziny, państwa i społeczeństwa. Jako genetycy od-
woływali się przy tym do zasad (genetycznego) altruizmu, solidaryzmu, 
racjonalności, odpowiedzialności i (samo)kontroli. I choć w obu grupach 
podkreślano dobrowolny charakter badań genetycznych, niedyrektywny 
wymiar poradnictwa genetycznego oraz autonomię jednostki, to z punk-
tu widzenia biopolityki ważniejsze było akcentowanie przez badanych 
obowiązku wobec innych. Ukazuje to konflikt, w jakim znajduje się dziś 
jednostkowe prawo do niewiedzy, które coraz częściej jest konfrontowane 
z obowiązkiem informowania innych.

Dyskurs genetyczny akcentuje bowiem osobistą odpowiedzialność 
za zdrowie, profilaktykę i kontrolę ryzyka, co sprawia, że jednostki 
poddawane są ciągłej presji, by przejąć kontrolę nad swoim przezna-
czeniem. Jednocześnie podkreśla się, że ryzyko jest dzielone z innymi, 
a skutki osobistych decyzji mają konsekwencje także dla osób trzecich 
(małżonka, dziecka, rodziny, krewnych, społeczeństwa i państwa). Na-
kłada to na jednostki, także zdrowe, asymptomatyczne oraz te należące 
do „grupy ryzyka”, imperatyw, by uwzględniały społeczny, ekonomiczny 
i polityczny wymiar swych wyborów. W efekcie,wiedza genetyczna jawi 
się już nie tylko jako prawi, ale i obowiązek, zaś prawo do niewiedzy 
staje się problematyczne.
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„Homo geneticus” as a „zoon genetikon”  
He right not to know and the duty to know  

in the era of genetic risk

Development of new biotechnologies, including genetic tests, create new diagno-
stic and therapeutic opportunities. Nevertheless, as genes are shared with others many 
emphasize public dimension of genetic information, which transformations medical 
ethics and patient’s right not to know. It results in emergence of ethos of duty, which 
constitutes a basis for the concept of “biological citizenship”. Together they impose on 
individuals duties to undergo the test, to know the risk, to share that information with 
others and to undertake “appropriate” preventive steps. The study presents arguments 
for and against patient’s right not to know about one’s genetic risk. In contrast to many 
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studies which focus of professional perspective it compares attitudes of geneticists and 
family members of patients affected by Huntington disease, members of Polish Society 
of Huntington Disease. Additionally, the paper explores new opportunities genetics 
creates for biopower.

Key words: bioethics, biological citizenship, biopower, Huntington disease, ethos of 
duty, geneticization, duty to know, right not to know, sociology of genetics, Polish Socie-
ty of Huntington Disease.
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„Mater semper certa est”?  
Medycyna a kwestia rodzicielstwa

Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, jego praca mogłaby okazać 
się znacznie trudniejsza za sprawą współczesnych osiągnięć medycyny. 
W swych pracach opisuje on bowiem matrylinearny system, w którym 
pokrewieństwo oraz wspólnych przodków ustala się po linii matki (po 
urodzeniu dzieci automatycznie stają się członkami grupy matki i pozo-
stają w niej całe życie). Ma to określone konsekwencje związane z dzie-
dziczeniem (nazwisk, przywilejów, rangi, majątku i in.), jak również 
z odpowiedzialnością za narodzone dziecko (vide funkcja ojca społecz-
nego na Trobriandach, którym jest brat lub najbliższy męski krewny 
matki) czy z zawieraniem związków małżeńskich z własnymi dziećmi 
w skrajnych przypadkach. 

System ten, jak większość systemów prawnych w tzw. cywilizacji za-
chodniej, opiera się na przekonaniu, że kwestia wydania na świat dziecka 
nie pozostawia wątpliwości co do tego, że kobieta jest matką, co wyraża 
starożytna maksyma Mater semper certa est (Matka jest zawsze pewna). 
Jako że Pater semper incertus est (Ojciec nie zawsze jest pewny), dla uła-
twienia i zachowania porządku społecznego współczesnego świata ustalo-
no, iż Pater qui nuptiae demonstrant (Ojcem mąż matki), co rozwiązywało 
przez wieki sprawę praw i obowiązków rodzicielskich (z zaznaczeniem 
wszakże, że w określonych i uzasadnionych przypadkach kwestię ojco-
stwa można podać w wątpliwość, a macierzyństwa już nie).

Współczesna medycyna kwestionuje i obala tę podwalinę prawa ro-
dzinnego. Poglądy, „że jedynie i wyłącznie matka wytwarza ciało dziec-
ka” (Malinowski 1980: 148) i jako taka jest niezaprzeczalnie jego matką, 
oraz że fakt wydania na świat potomka jednoznacznie czyni kobietę mat-
ką, jak jest w polskim prawie – za sprawą rozwoju nauk biologicznych 
i medycznych nie wyczerpują już zagadnienia macierzyństwa i rodziciel-
stwa. Różnorodność konstelacji wynikających z możliwości medycyny 
(transplantologia, pozaustrojowe zapłodnienie) czy genetyki sprowadza 
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dziś kwestię bycia rodzicem do poziomu komórkowo (dawstwo bądź do-
nacja komórek jajowych i plemników)-narządowego (transplantacja czy 
wypożyczenie macicy), dla równowagi dodając czasem także wariant spo-
łeczny zawarty w obiegowym „ważne, kto wychowuje”. W praktyce ozna-
cza to, że niemożliwe staje się udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie: kto jest moją matką i ojcem? W świetle ostatnich doniesień uza-
sadnione wydaje się wznowienie dyskusji i – być może – redefinicja pojęcia 
macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa sensu largo. Okazuje się bowiem, 
że medycyna i nauki jej pokrewne rozwijają się szybciej niż prawo, czy za-
sady współżycia społecznego, wskutek czego ustalenie, kto i jakie ma pra-
wa i obowiązki względem narodzonego dziecka staje się niewykonalne.

W skrajnej, hipotetycznej sytuacji możemy mieć do czynienia z na-
stępującymi okolicznościami: młoda kobieta pozostająca w związku 
z niepłodnym partnerem nie posiada macicy. Przyczyną może być ze-
spół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (wrodzony brak pochwy i maci-
cy, pierwotny brak miesiączki, prawidłowo rozwinięte jajniki i jajowody 
o prawidłowej czynności1) lub usunięcie macicy na skutek nowotworu. 
Nie można powiedzieć, że kobiety takie są bezpłodne – teoretycznie są, 
posiadają normalnie funkcjonujące jajniki, jednak nie mogą być w cią-
ży i urodzić dziecka. Przyjmijmy, że z różnych powodów2 owa młoda 
kobieta nigdy nie zamroziła swoich komórek jajowych. Przyjaciółka 
decyduje się oddać jej swoją macicę3, aby ta mogła doświadczyć bycia 
ciężarną i urodzić dziecko (przez cesarskie cięcie). Z braku własnego 
jajeczka i niepłodności partnera kobieta korzysta z banku komórek ja-
jowych i banku spermy (dawstwo komórki jajowej i plemników). Taki 
zarodek zostaje wszczepiony do „wypożyczonej”/ transplantowanej ma-
cicy (zostanie ona usunięta po porodzie). Pomijając wpływ leków immu-
nosupresyjnych na rozwijający się płód, czyje będzie dziecko? Tej, która 
dała swoją komórkę? Tej, która ją nosi? Tej, która dała macicę? Czy też 
w dalszym ciągu stwierdzenie, że matką tego dziecka będzie ta, która je 

1  http://emedicine.medscape.com/article/953492-overview (dostęp: 9.02.2013).
2  Teoretycznie do in vitro można użyć po prostu jej komórek jajowych, a następnie 

wszczepić zygotę do przeszczepionej macicy, lecz „jeśli już porywać się w tej sytuacji 
na to, by zostać matką, to lepiej nie ryzykować, że się swoje wadliwe geny dziecku 
przekaże (dziedziczenie autosomalne dominujące) i w tym kontekście rozsądne jest 
zapłodnienie komórki jajowej od zdrowej dawczyni […]. Z kolei kobieta po usunięciu 
macicy z powodu nowotworu rzeczywiście może potrzebować komórki jajowej innej 
kobiety, ale to dlatego, że po leczeniu chirurgicznym zwykle uzupełniająco stosuje się 
radioterapię lub chemioterapię i tu faktycznie, jeśli nie zamrożono komórek jajowych 
przed leczeniem, byłoby zwiększone ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dziecka” 
(wywiad własny z lek. med. Anną Malinowską). 

3  www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Przeszczepiono-corkom-macice-matek,123376,8.
html (dostęp: 3.02.2013).
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urodzi, jest wystarczające? A co, jeśli ta zdecyduje się dziecko porzucić 
i w wyniku poszukiwań ustalona zostanie matka genetyczna? Czy jej 
(matki genetycznej) mąż będzie miał obowiązek utrzymywania owego 
dziecka do momentu, kiedy nie udowodni, że nie jest z nim spokrewnio-
ny (w polskim prawie domniemanie ojcostwa w związku małżeńskim do 
300 dni po jego ustaniu4)? 

Takie i inne, dziś niewyobrażalne, ale z punktu widzenia medycyny 
nie niemożliwe sytuacje, zmuszają do postawienia sobie pytania o isto-
tę macierzyństwa i szerzej – rodzicielstwa. Być może na wstępie nale-
żałoby w ogóle zrezygnować z używania samego rzeczownika i zawsze 
dodawać określający je przymiotnik? W obliczu dokonań medycyny uza-
sadnione wydaje się doprecyzowywanie, z jakim typem rodzicielstwa 
mamy do czynienia: Czy jest to rodzicielstwo prenatalne czy postnatal-
ne? Czy prenatalne to genetyczne (dawstwo komórek jajowych i plem-
ników) czy fizjologiczne (akt rodzenia)? Czy postnatalne to społeczne, 
czy prawne (np. wspomniany obowiązek alimentacyjny)? Ponadto, typy 
te się nie wykluczają – można być matką genetyczną i społeczną, ale 
już nie fizjologiczną. Można być matką fizjologiczną, ale nie genetyczną 
i nie społeczną. Przyjrzyjmy się kilku możliwym konstelacjom5:

4  Przepis mówiący o 300 dniach jest, w świetle możliwości zamrażania zarodków i dona-
cji materiału genetycznego, bez sensu. Co bowiem w sytuacji, w której poczęte dziecko 
pochodzi – genetycznie – od dawno nieżyjącego dawcy (por.: Ojciec zza grobu: http://
dziecko.onet.pl/79504,6,9,ojciec_zza_grobu,artykul.html) (dostęp: 12.02.2013)? Czy, 
po ustaleniu genetycznych korzeni – obowiązek alimentacyjny przejmą dziadkowie, 
tj. rodzice zmarłego? 
„[…] Ojcem dziecka – zgodnie z art. 85, § 1 – jest mężczyzna, który obcował z matką 
dziecka między 181 a 300 dniem od urodzenia się dziecka. Tutaj, faktycznie pobrzmie-
wa archaiczność w konfrontacji z dawstwem plemników, ale z kolei art. 84 § 2 pozwa-
la wytoczyć ojcostwo przeciwko nieżyjącemu domniemanemu ojcu w osobie kuratora 
wyznaczonego przez sąd opiekuńczy, natomiast jeżeli on żyje, to zgodnie z art. 77 § 1 
wystarczy, by ukończył lat 16 i udowodniono jego ojcostwo względem spornego dziecka, 
a zostaje obarczony prawami i obowiązkami względem tego dziecka”. Korespondencja 
własna z Ewą Raczek, emerytowanym pracownikiem Katedry Medycyny Sądowej Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, biegłym z zakresu genetyki sądowej 
w Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

5  Podane przykłady absolutnie nie wyczerpują zagadnienia: np. omawiane są tu wyłącz-
nie przypadki ciąży pojedynczych, choć możliwe są ciąże mnogie, gdzie każdy z płodów 
ma innych dawców materiału genetycznego, co zwielokrotnia możliwe konsekwencje 
(odpowiednio więcej możliwych ojców, matek, dziadków; wieloznaczność pojęcia ro-
dzeństwo itd.). Osoby w nich wskazane pozostają w związkach małżeńskich, ma to na 
celu ukazanie wynikających z tego faktu praw i obowiązków. Nie można jednak zapo-
minać o rozwiązaniach nienormatywnych – związkach wolnych, niesformalizowanych, 
homoseksualnych czy rodzinach monoparentalnych, które zagadnienie rodzicielstwa 
dodatkowo komplikują. Przedmiotem rozważań nie są kwestie procesu zapłodnienia 
(do zapłodnień może dojść w rezultacie aktu seksualnego lub pozaustrojowo). 
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1.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte ze swojej komórki 
jajowej i plemnika jej męża. Wspólnie będą wychowywać dziecko 
po urodzeniu. 

  Matka fizjologiczna (będąca w ciąży) jest jednocześnie matką ge-
netyczną (dziecko jest owocem jej komórki jajowej) oraz społeczną 
(wychowuje dziecko po urodzeniu, ma pełnię praw i obowiązków). 
Ojciec genetyczny (dawca plemnika) jest jednocześnie ojcem spo-
łecznym i prawnym. 

2.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte ze swojej komór-
ki jajowej i plemnika mężczyzny będącego mężem innej kobiety. 
Dziecko będzie wychowywać dawca plemnika i jego żona. 

  Matka fizjologiczna jest jednocześnie matką genetyczną. Ojciec 
genetyczny pozostaje w związku małżeńskim z kobietą, która 
będzie matką społeczną, a jeśli matka fizjologiczna i genetyczna 
zrezygnuje ze swoich praw na jej rzecz w wyniku adopcji ze wska-
zaniem (legalnej formy przysposobienia), to zakres jej praw i obo-
wiązków będzie taki, jak przewidziany dla matki z pkt 1. Warto 
zwrócić uwagę, iż do momentu podjęcia jakichkolwiek dalszych 
działań prawnych za ojca dziecka uznaje się męża matki fizjolo-
gicznej, któremu przysługują i na którym spoczywają określone 
obowiązki (np. obowiązek utrzymania – ojciec prawny).

3.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte ze swojej komórki 
jajowej i plemnika znanego jej mężczyzny (dawstwo plemników, 
w tym także za sprawą zdrady małżeńskiej), niebędącego jej mę-
żem. Dziecko będzie wychowywane przez kobietę i jej męża. 

  Matka fizjologiczna jest również matką genetyczną i społeczną. 
Za ojca dziecka uważa się męża matki (jest on ojcem w świetle 
prawa oraz ojcem społecznym wychowującym dziecko). Nie jest 
ojcem genetycznym. Ojciec genetyczny może (w wyniku podjęcia 
odpowiednich kroków prawnych) stać się także ojcem społecznym 
(współwychowującym i z innymi obowiązkami, np. alimentacyj-
nym), co nie wyklucza ojcostwa społecznego męża matki dziecka.

4.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte ze swojej komórki 
jajowej i plemnika anonimowego mężczyzny. Dziecko będzie wy-
chowywane przez kobietę i jej męża6.

6  Tu dodatkowo kwestia prawna ojcostwa: jeżeli mąż matki dziecka wyraził zgodę na 
inseminację swej żony heterologicznym (obcym) nasieniem, to zgodnie z art. 68 KRiO 
nie może zaprzeczyć swemu ojcostwu względem tego dziecka, jeżeli zaś mąż matki 
dziecka został przez nią zdradzony, a podmiotowe dziecko jest owocem tej zdrady, to 
zgodnie z art. 63 KRiO mąż matki może wytoczyć proces o zaprzeczenie ojcostwa. 
Korespondencja własna z Ewą Raczek. 
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  Matka jest genetyczna, fizjologiczna i społeczna, ojciec społeczny, 
niegenetyczny, z pełnią praw i obowiązków. 

5.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte z komórki jajowej 
nieanonimowej kobiety i plemnika męża owej kobiety (klasyczny 
przykład surogatki). Dziecko będzie wychowywane przez dawców 
materiału genetycznego. 

  Matka fizjologiczna nie jest matką genetyczną ani społeczną. Mąż 
matki nie jest ojcem genetycznym ani społecznym (choć w sensie 
prawnym pozostaje ojcem do momentu wszczęcia odpowiednich 
procedur prawnych). Rodzicami społecznymi są rodzice genetyczni, 
z którymi dziecko jest obustronnie spokrewnione – brak jest jakie-
gokolwiek pokrewieństwa z matką fizjologiczną (co prawda obar-
cza je swoimi hormonami, które mogą wpływać na rozwój dziecka, 
czego jednak nie można wykazać w późniejszych badaniach7).

6.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte z komórki jajowej nie-
anonimowej kobiety i plemnika mężczyzny będącego jej własnym 
mężem. Dziecko będzie wychowywane przez ciężarną i jej męża.

  Matka fizjologiczna jest matką społeczną, ale nie genetyczną. Oj-
ciec jest ojcem genetycznym, społecznym i prawnym. Matka ge-
netyczna bez praw do dziecka w momencie jego urodzenia (vide 
przypis 12).

7.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte z komórki jajowej 
anonimowej kobiety i plemnika mężczyzny będącego jej własnym 
mężem. Dziecko będzie wychowywane przez ciężarną i jej męża.

  Matka jest fizjologiczna i społeczna, nie jest matką genetyczną. 
Ojciec jest genetyczny, społeczny, pełnoprawny.

8.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte z komórki jajowej, 
nieanonimowej kobiety i plemnika anonimowego mężczyzny. Dziec-
ko będzie wychowywane przez ciężarną i jej męża.

  Matka fizjologiczna jest matką społeczną, ale nie genetyczną. 
Matka genetyczna pozostaje bez praw do dziecka w momencie 
urodzenia (vide przypis 12). Ojciec społeczny z pełnią praw, ale nie 
genetyczny8. W przypadku uznania za matkę matki genetycznej, 

7  „P: Czyli nie są to zestawy hormonów ekskluzywne, tj. dzieci urodzone przez tą samą su-
rogatkę nie będą miały żadnej «hormonalnej» cechy wspólnej pochodzącej od tej surogat-
ki, żadnych hormonów, których zbadanie mogłoby udowodnić ich wspólne pochodzenie?
O: Generalnie właśnie tak. Może są jakieś dane, które mówią co innego, ale ja ich nie 
znam. Byłoby to ciekawe”. Wywiad własny z Magdaleną Nawarą, adiunktem w Zespo-
le Pracowni Genetyki Molekularnej IMID.

8  Zgodnie z art. 68 heterologiczna inseminacja, na którą zgodził się mąż, czyni go ojcem 
i pozbawia możliwości zaprzeczenia ojcostwa. Fakt obcości genetycznej pozostaje jed-
nak niezmienny i może istotnie wpłynąć na relację tegoż ojca z dzieckiem. Jednocześnie 
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  teoretycznie ojcem (do momentu zaprzeczenia) byłby mąż matki 
genetycznej, co stałoby w sprzeczności z konsekwencjami praw-
nymi zapłodnienia heterologicznego (zakładając, że anonimo-
wość ojca genetycznego byłaby zachowana i ten nie domagałby 
się swoich praw do dziecka).

  9.  Kobieta ciężarna nosi w sobie dziecko poczęte z komórki anoni-
mowej kobiety i plemnika anonimowego mężczyzny. Dziecko bę-
dzie wychowywane przez ciężarną i jej męża.

  Matka fizjologiczna i społeczna, niegenetyczna. Ojciec społeczny, 
niegenetyczny (vide przypadek 8). 

10.  Kobieta ciężarna jest genetyczną, fizjologiczną i społeczną matką 
dawczyni komórki jajowej. Dawca nasienia to mąż dawczyni ko-
mórki. Dziecko wychowywane przez dawczynię komórki i jej męża. 

  Fizjologiczna matka dziecka jest z nim częściowo spokrewniona 
genetycznie, gdyż jest również jego babką (matka zostaje su-
rogatką dla córki, która nie może posiadać potomstwa). Ojcem 
częściowo genetycznym i prawnym pozostaje mąż matki fizjolo-
gicznej, czyli dziadek dziecka (do momentu zaprzeczenia lub ad-
opcji przez dawców komórek). Ojcem społecznym i genetycznym 
jest mąż matki genetycznej, matką społeczną – matka gene-
tyczna, która jest również (z racji urodzenia przez matkę fizjo-
logiczną) siostrą dziecka. Matka fizjologiczna i jej mąż (rodzice 
matki genetycznej i społecznej), pozostając dziadkami dziecka, 
również uczestniczą w jego wychowaniu (Fuszara, Kurczewski 
2007: 41–62).

Czy w świetle powyższego można jednoznacznie stwierdzić, kto jest 
rodzicem – kto ojcem, a kto matką? Czy można tu zastosować jakąś gra-
dację – czy któreś rodzicielstwo jest ważniejsze niż inne? Zdaniem pol-
skiego ustawodawcy – tak. 

Polskie prawo – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO) – jest w tym 
zakresie dalece niedoskonałe. Pominąwszy fakt, że Polska nie ratyfiko-
wała Europejskiej Konwencji Bioetycznej przyjętej przez Komitet Mini-
strów Rady Europy w 1997 r., co pozwoliłoby używać jej jako narzędzia 
prawnego, to – ignorując rosnące potrzeby społeczne – do dziś nie sfor-
mułowano jakiejkolwiek ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym (in 
vitro) (Raczek 2009: 134–135). Ustawodawca wykazał się jednak pew-
nym uznaniem dokonań medycznych i biotechnologicznych, podejmu-
jąc w 2008 r. próbę nowelizacji dotychczas obowiązujących przepisów. 

jednak ustawodawca stwarza możliwość zaprzeczenia tego ojcostwa (art. 70 § 1), ale 
przyznaje prawo wyłącznie dziecku, wprowadzając niczym nieuzasadnione ogranicze-
nie czasowe do 3 lat od momentu osiągnięcia pełnoletności. 
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Wydaje się jednak, że przepisy te wprowadzają w rzeczywistości więcej 
zamieszania, generują nierozwiązywalne konflikty oraz dyskryminują 
i naruszają gwarantowaną konstytucyjnie godność. 

Kluczowym jest przepis art. 619 KRiO, w myśl którego matką dziecka 
jest kobieta, która je urodziła. Tym samym ustawodawca odbiera prawa 
do dziecka dawczyniom materiału genetycznego oraz kobietom, które 
dziecko chciałyby wychować. Więź biologiczna, jaka może (ale przecież 
nie musi) wytworzyć się pomiędzy płodem a ciężarną, została przez 
ustawodawcę przyjęta jako aprioryczna i pozytywna oraz ważniejsza od 
więzi psychicznej i emocjonalnej pomiędzy dawczynią materiału gene-
tycznego (lub niespokrewnioną genetycznie kobietą) pragnącą otoczyć 
je opieką i uczuciem. Przyjęto, że owa więź powstaje bez uwzględnie-
nia czynników, które na nią i jej zaistnienie wpływają. Przez urodzenie 
nie rozumiemy dzisiaj wyłącznie przejścia dziecka przez kanał rodny 
kobiety, co wiąże się z wysiłkiem i mogłoby uzasadniać intencje ustawo-
dawcy, jako że powszechnie odbywa się ono także przez cesarskie cięcie. 
Ponadto, nauka pozwala dziś ratować płody w 20 tygodniu trwającej 
40 tygodni ciąży, a niebawem zapewne granica ta jeszcze się obniży. 
Czy 5 miesięcy9 ciąży zakończonej cesarskim cięciem i umieszczeniem 
dziecka w inkubatorze wystarczy, aby więź się wytworzyła i by kobietę 
noszącą płód w brzuchu uznać za matkę? W komentarzach do noweli-
zacji K.R.O. (Szczepaniak 2009) często pojawia się opinia, iż 9 miesięcy 
ciąży, badania USG, słuchanie tętna płodu i wyczuwalne ruchy dziecka 
są wystarczającymi przesłankami do powstania uzasadniającej prze-
pis więzi pomiędzy nosicielką i dzieckiem. Wydaje się, że ustawodawca 
pominął konsultacje z kobietami noszącymi dzieci będące rezultatem 
przestępstwa (gwałt), kobietami noszącymi niepełnosprawne dzieci czy 
kobietami, które rzekomo chce chronić, a więc surogatkami. W wywia-
dach przeprowadzonych z kobietami, które więcej niż raz zdecydowały 
się oddać urodzone przez siebie dziecko, zauważyć można silny wpływ 
determinacji i motywacji na ową więź:

[…] bardzo ubolewam, że nasze państwo tak postępuje z ludźmi. A w szcze-
gólności cierpią te bezpłodne kobiety, dla mnie to jest chore po prostu. Nie 
zgadzam się z tym prawem, że za matkę jest uznawana kobieta, która rodzi 
komuś, choć rozumiem co niektórych ludzi, którzy pytają, jak można oddać 
dziecko? 9 miesięcy nosić pod sercem i oddać? Ale tak pytają ci, co nie wi-
dzieli tego, co ja. Niech mi pani wierzy, jak na własne oczy zobaczyłam, ile 
w klinice pary płaciły za zabiegi in vitro, za hormony… nie mogłam w to 

9  5 miesięcy przy założeniu, że kobieta wie o ciąży od momentu poczęcia – zwykle ciążę 
potwierdza się około 6 tygodnia, co daje 14 tygodni (3,5 miesiąca) na wytworzenie się 
więzi.
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uwierzyć. Tysiące, żeby mieć ukochane dziecko. Zapożyczają się u rodzin, 
domy pod zastaw dają, żeby za nie… a jak nie wyszło, to żeby spróbować 
jeszcze raz. I to, przez co te kobiety przechodzą – cięte, kłute, faszerowane 
jak kaczki, z pracy się zwalniają, życia nie mają, żeby tylko to dziecko… 
Dla mnie to było tak, że ja muszę oddać to dzięciątko, bo czekają rodzice 
prawdziwi co całe życie czekali na tą kruszynkę, że będzie kochane, nic 
nie zabraknie jemu. Może mi pani nie wierzyć, ale miałam świadomość, 
że nie mogę się przywiązać w żaden sposób emocjonalnie ani psychicznie. 
[…] może by było trudniej, gdyby było z mojego jajeczka, nie wiem… ale na 
to się nie godzę. Ja naprawdę chcę pomagać. Jak ta surogatka z Anglii, 
co sama najpierw nie mogła i surogatka jej urodziła, a później ona sama 
zaszła w ciążę 3 razy! I teraz sama jest surogatką i rodzi innym, bo ma 
taki dług do spłacenia, żeby i innym radość dać za jej radość. I nie bierze 
za to pieniędzy, bo tam takie prawo. Nasze prawo jest chore po prostu. […] 
Nie kontaktuję się, nie robiłam zdjęć, z USG wszystko oddałam. Na wszelki 
wypadek. Wiem, że tak jest dobrze. One przecież są u swoich rodziców, do 
nich podobne i oni je kochają nad życie (S1).

Czy się związuję jakoś… no jakoś się związuję, bo jestem w ciąży, a żeby 
przebiegała dobrze, to muszę i uważać na jedzenie, i na spanie, i na leki na 
gorączkę. Więc jak wiem, że to dla tego dziecka, to jakoś się związuję. Ale 
Pani pyta, czy kocham. To ja powiem tak: kochanie nie przychodzi dlatego, 
że jest się w ciąży. Pokocha Pani, jak pokarmi, poprzewija, poprzytula. A to 
już będzie robić ich mama, nie ja. Ja kocham swoją trójkę i dla nich to ro-
bię, to jest moja więź z dzieckiem. A nie, że było w brzuchu (S2)10.

Ustawodawca założył jednak, że każda kobieta w ciąży związuje 
się pozytywnie z noszonym przez siebie dzieckiem, pomijając opinie 
niepasujące do romantycznego wyobrażenia. Pomija również fakt, iż 
w przypadku braku pokrewieństwa genetycznego ciężarnej po wyjściu 
ze szpitala, niezwykle trudno będzie udowodnić (lub ona nie udowodni) 
związku pomiędzy nią a pozostającym w szpitalu dzieckiem11. A przede 
wszystkim pomija fakt przywiązania emocjonalnego pomiędzy dziec-
kiem a kobietą faktycznie je wychowującą. Ustawowe rozumienie słowa 
„matka” sprowadza macierzyństwo do udostępnienia powłok brzusz-
nych. Jest matką w świetle polskiego prawa ta, której powłoki brzuszne 

10  Wywiady własne w ramach realizowanego autorskiego projektu badawczego „Spo-
łeczne funkcjonowanie osób niepłodnych”. S1: lat 31, samotna, matka 12-letniego 
syna. S2: lat 35, mężatka, matka 9-letniej córki i 7-letnich bliźniaków. 

11  W określonych przypadkach, jak np. przebyte w okresie ciąży choroby metaboliczne 
(cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy), zakaźne (np. HIV, WZW, toksoplazmoza) czy 
zakażenia okołoporodowe, szansa na udowodnienie porodu jest wysoka, lecz maleje 
wraz z upływem czasu (np. swoiste przeciwciała matczyne zanikają w okresie 6–18 
miesięcy po porodzie). Wywiad własny z lek. med. Anną Malinowską.
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otaczały macicę (która niebawem nie będzie musiała należeć do właści-
cielki brzucha), w której rozwijał się obcy genetycznie zarodek. 

Twierdzenie o wyższości faktu noszenia w brzuchu dziecka nad re-
lacją pomiędzy tym dzieckiem a dawcami materiału genetycznego jest 
ponadto dyskryminujące dla samych kobiet oraz piętnujące i niezwykle 
krzywdzące dla matek niepłodnych. Nowelizacja KRiO przekreśla ro-
dzicielstwo genetyczne kobiety, choć uważa je za oczywiste w przypad-
ku mężczyzny – nawet, jeśli dziecko jest owocem gwałtu, to gwałciciel 
matki jest ojcem. Tenże gwałciciel po latach może domagać się uznania 
swego ojcostwa i na tej podstawie wnioskować o alimenty – pomimo 
tego, iż nie brał jakiegokolwiek udziału w wychowaniu dziecka. Natu-
ralnie należy tu liczyć na zdrowy rozsądek orzekającego wówczas sę-
dziego, co nie zmienia faktu, iż obarczenie dziecka taką wiedzą oraz 
procedury sądowe istotnie zaburzą jego życie. 

Przepisy dyskryminują także kobiety dotknięte nieplanowaną bez-
dzietnością. Informacja o niemożności posiadania własnego potomstwa 
dla kobiety, która tego pragnie, jest przyczyną jej nieszczęścia o podłożu 
psychicznym, emocjonalnym i egzystencjalnym. Korzystając z możliwo-
ści dawanych jej przez dzisiejszą medycynę, pragnie wychowywać i ko-
chać dziecko, będące jej genetycznym potomkiem, po drodze otaczając 
opieką matkę zastępczą, która je urodzi i uczestnicząc w całej drodze 
od poczęcia aż do narodzin. Nawiązanej wówczas więzi nie można za-
przeczyć (w podobnej sytuacji znajdują się przecież ojcowie i ich więzi 
nikt nie podważa), co jednak ustawodawca czyni. Twierdząc, że w dal-
szym ciągu nie jest ona matką po raz kolejny udowadnia kobiecie, że 
nie jest pełnowartościowa. Ponadto, nawet w sytuacji aktualnie do-
puszczalnej przez prawo, a więc adopcji swojego genetycznego potom-
ka, ustawodawca naraża ją na życie w nieustającym strachu o trwałość 
swojej rodziny, a to za sprawą art. 61 KRiO. Istnieje bowiem możliwość 
prawna zaprzeczenia macierzyństwa. Przesłanką materialnoprawną 
dochodzenia zaprzeczenia macierzyństwa jest niezgodność aktu urodze-
nia z rzeczywistością biologiczną polegająca na braku więzi biologicz-
nej wynikającej z urodzenia dziecka, nie zaś braku więzi genetycznej. 
Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa może zostać wytoczone, jeśli 
w akcie urodzenia wpisana jest matka, która dziecka nie urodziła (Go-
lec-Grzymek 2009). Ustawodawca stworzył taką możliwość w intencji 
ochrony matek-surogatek pragnących jednak zatrzymać dziecko, po raz 
kolejny pomijając kobiety niemogące urodzić własnych dzieci12. Nawet 

12  Tym samym ustawodawca otworzył możliwość nieograniczonego handlowania dzieć-
mi: matka-surogatka może szantażować genetycznych rodziców i domagać się nie-
ustających gratyfikacji, argumentując swoje żądania możliwością odebrania dziecka.
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przy legalnie przeprowadzonej procedurze przysposobienia swego ge-
netycznego dziecka, matka (genetyczna) może być swych praw pozba-
wiona przez matkę fizjologiczną13. Przepis, co prawda, mówi o danym 
matce fizjologicznej czasie sześciu miesięcy od porodu, ale nie wspomina 
o zakazie informowania przez nią dziecka o fakcie wydania go na świat 
i jednocześnie daje dziecku aż 3 lata od momentu osiągnięcia pełnolet-
ności na zaprzeczenie macierzyństwa matki14, z której komórki powstało 
i która je przez ten czas obdarzała uczuciem i opieką. Tym samym nara-
ża ją na życie w niepewności i ciągłej obawie, co może przekładać się na 
relacje wewnątrzrodzinne. W obliczu skutków społecznych i prawnych 
wynikających z zaprzeczenia macierzyństwa jest to obawa uzasadnio-
na. Po pierwsze, ustaje władza rodzicielska dotychczasowej matki, za-
nika wzajemny obowiązek alimentacyjny (i opiekuńczy) oraz ustawowe 
dziedziczenie (w tym nazwiska). Sytuacja dotknie nie tylko rodziców 
i dziecko, ale spowoduje szersze konsekwencje wynikające z faktu, iż 
na rodzinę składają się zwykle także dziadkowie, wujostwo, rodzeństwo 
i inni krewni. Po latach może więc okazać się, iż rodzeństwo nie jest 
nawet przyrodnie, a ciotki to obce osoby. Czy będą wówczas mogły doma-
gać się rekompensaty za nakłady finansowo-emocjonalne (np. opieka czy 
podarunki) poniesione w wyniku celowego wprowadzenia w błąd? I kto 
miałby wówczas być ich adresatem?

Zaprzeczenie macierzyństwa skutkuje również anulowaniem praw-
nych domniemań: ojcostwa (na podstawie art. 85 KRiO), domniemania, 
że ojcem dziecka jest mąż matki czy uznania ojcostwa na podstawie 
uznania dziecka za zgodą matki. Sytuacja prawna dziecka będzie wów-
czas wymagać ponownej regulacji prawnej w postaci procesów o ustale-
nie macierzyństwa i/lub ojcostwa.

Ustawodawca jest jednak arbitralny i nieprzejednany: matką 
jest ta, która urodziła, cokolwiek to współcześnie może oznaczać. To 
rozwiązanie niewątpliwie satysfakcjonujące dla Trobriandczyków. 

13  Udowodnienie macierzyństwa matki fizjologicznej – owej więzi biologicznej – odbywa 
się poprzez wykazanie, że to ona wydała dziecko na świat. W przypadku porodów do-
mowych bez obecności lekarza, a także wraz z upływem czasu szanse na udowodnie-
nie porodu i powiązanie go z konkretnym dzieckiem maleją. Jedynie pokrewieństwo, 
jakie może być ustalone, to pokrewieństwo genetyczne. 

14  Dopuszczalne jest zaprzeczenie macierzyństwa przez samo dziecko przeciwko ko-
biecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka; przez biologiczną mat-
kę dziecka przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka 
i przeciwko dziecku; przez kobietę niebędącą matką, a wpisaną do aktu urodzenia 
jako matka dziecka przeciwko dziecku; przez mężczyznę, którego ojcostwo zostało 
ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziec-
ka oraz przez prokuratora.
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Czy jednak wystarczające w obecnej sytuacji? Spójrzmy na to z in-
nej perspektywy: jeśli do uznania macierzyństwa niepotrzebne jest 
pokrewieństwo genetyczne – prawo w tym względzie jednoznacznie 
dyskryminuje kobiety, odbierając im tę możliwość, choć dopuszcza ją 
dla mężczyzn (Raczek 2009: 134–135) – to w jaki sposób ustalić pocho-
dzenie dziecka porzuconego przez niespokrewnioną surogatkę (mat-
kę zastępczą)? Nie wspominając nawet szerzej o sytuacjach losowych 
ratujących zdrowie i życie (transfuzje, przeszczepy) czy konieczności 
identyfikacji zwłok lub ich części. Nowe prawo przekreśla macierzyń-
stwo genetyczne, „wprowadza nową paremię Mater est quam gesta-
tio demonstrant, która wyraźnie uznaje wyższość aktu rodzenia nad 
aktem stworzenia […], naraża na uniemożliwienie ustalenia pocho-
dzenia dziecka od matki, gdyż wszystkie artykuły nowego k.r.o. o usta-
lenie i zaprzeczenie macierzyństwa zasadzają się na akcie urodzenia 
dziecka, a nie na jego faktycznym genetycznym przodku [tu: matce]” 
(Raczek 2009: 134–135), a ponadto – co paradoksalne – ustanawia 
matką dziecka kobietę, która nie jest jego żadną krewną (nawet w li-
nii bocznej), co definiuje art. 617 § 1: Krewnymi w linii prostej są oso-
by, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są 
osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii 
prostej. Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział wielu możliwych 
rozwiązań, w tym wielokrotności bycia surogatką-matką zastępczą 
(jeśli to określenie w ogóle będzie jeszcze adekwatne). Jeśli surogatka 
zdecyduje się na urodzenie kilkorga dzieci pochodzących od różnych 
dawców komórek, to w myśl przepisów będzie ich matką. Oznacza to, 
że owe dzieci będą rodzeństwem15, a w myśl art. 58 § 1 i 107 § 2 KRiO 
rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie. Jeśli jednak dawcy 
materiału genetycznego i matka zastępcza zdecydują się na adopcję ze 
wskazaniem rodziców genetycznych i sąd się do wniosku przychyli, to 
każde z dzieci urodzonych z tej samej matki (co czyni je rodzeństwem) 

15  „[…] proszę pamiętać, że to jest mój wywód, zgodnie z art. 61 (z indeksem górnym 
9) KRiO: matką dzieci będzie ta, która urodziła, w tym przypadku surogatka, uży-
czająca swego brzucha, a więc dzieci te, jako urodzone przez tę samą matkę to ro-
dzeństwo. I tu druga część wywodu: zgodnie z tymże, że KRiO, ale z jego art. 61 
(z indeksem górnym 7) § 1: „Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna 
pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby (a rodzeństwo to krewni 
w linii bocznej, naturalnie pomijam szczegółowość relacji), które pochodzą od wspól-
nego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej”, czyli nasze rodzeństwo z art. 61 
(z indeksem górnym 9) nie jest rodzeństwem, bo nie pochodzi od wspólnego przodka 
– ich materiał genetyczny jest „różnoźródłowy”. Zdecydowana sprzeczność. Zatem 
w oparciu o obowiązujący KRiO ich pokrewieństwo jest nie do rozstrzygnięcia”. Ko-
respondencja własna z Ewą Raczek.
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będzie dla pozostałych obce i niespokrewnione16. Wspólnego pochodze-
nia nie będą w stanie wykazać żadne badania, dzieci nie będzie łączyć 
nic za wyjątkiem tego, że miały wspólną matkę fizjologiczną.

W tej samej części KRiO, odnoszącej się do kontaktów z rodzeń-
stwem, znajduje się także przepis dotyczący kontaktów dziecka z dziad-
kami i powinowatych w linii prostej (art. 113 KRiO). Jaki model rodziny 
powstanie, jeśli każdy z dziadków, wujów czy ciotek zacznie rościć pra-
wa do narodzonego dziecka? Jak ich wówczas tytułować? Czy również 
przez wskazanie charakteru spokrewnienia czy pochodzenia (babcia 
genetyczna)?

Czy społeczeństwo jest gotowe na adaptację osiągnięć biologii i me-
dycyny i wypracowanie nowych standardów zachowania (np. biologiczne 
potomstwo par homoseksualnych, które legalnie wychowują)17? Jakie 
są możliwe tego konsekwencje? Czy wypracujemy nowy model rodziny, 
np. 3 + dzieci, gdzie przez 3 rozumie się biologicznego i społecznego ojca 
w jednej osobie oraz dwie matki – obie społeczne, z których jedna nosi 
(matka fizjologiczna) zapłodnione przez ojca jajeczko drugiej (matka ge-
netyczna), której dawca plemnika jest mężem, co rozstrzyga większość 
kwestii spornych?

Na te i inne pytania odpowiedź winny dać badania socjologiczne, 
dotyczące analizy społeczeństw, jak również psychologiczne, skupione 
raczej na jednostkach, a więc na rodzicach zaangażowanych w proces 
przyjścia na świat dziecka i na samym dziecku, którego tożsamość może 
stać pod znakiem zapytania (brak odpowiedzi na pytanie o korzenie). 
O zmiany społeczne i legislacyjne już dziś walczą osoby dotknięte nie-
planowaną bezdzietnością, organizując kampanie społeczne dotyczące 
„adopcji prenatalnej”18, a więc dawstwa i biorstwa komórek. Wbrew 
polskiemu ustawodawcy zakładają oni, że zarówno rodzice prenatalni, 
jak i postnatalni mają swoje prawa, a dziecko poczęte w wyniku takich 
zabiegów ma prawo do godności osobistej, na którą składa się również 
prawo znajomości swojego pochodzenia. 

16  W przypadku czynów kazirodczych – zarówno pomiędzy rodzeństwem, jak i rodzica-
mi i dziećmi – czy w dalszym ciągu będą one kazirodcze?

17  „Elton John oraz jego partner David Furnisch doczekali się kolejnego dziecka. Nowo-
narodzone dziecko to drugi potomek brytyjskiego muzyka i kanadyjskiego producen-
ta oraz reżysera filmowego. Pierwszy syn homoseksualnej pary przyszedł na świat 
w grudniu 2010 r. i ma na imię Zachary. Drugie dziecko urodziła ta sama surogatka 
z Kalifornii, która urodziła parze pierwszego syna”. Źródło: www.wprost.pl/ar/383834/
Elton-John-zostal-kolejny-raz-ojcem/ (dostęp: 9.02.2013).

18  Por.: kampania „Powiedzieć i rozmawiać” www.nasz-bocian.pl/powiedziecirozmawiac-
glowna (dostęp: 7.02.2013); www.edziecko.pl/edziecko/1,80348,12486266, Adopcja_
prenatalna__o_k.r.o.k_przed_wazna_decyzja.html (dostęp: 7.02.2013).
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Bronisław Malinowski część swojej pracy badawczej poświęcił za-
gadnieniu ojca społecznego jako tego, który faktycznie ma wpływ na 
dziecko. Z takim rozumieniem ojcostwa, a także szerzej – rodzicielstwa 
w ogóle – z pewnością zgodzą się rodzice adoptujący i przysposabiający 
dzieci. Każdy socjolog chciałby, aby to właśnie rodzicielstwu społeczne-
mu przypisywać największe prawo do tytułowania się ojcem i matką. 
Niestety, genetyka ze swoimi badaniami rozdzielonych w dzieciństwie 
bliźniąt jednojajowych (Fraga i in. 2005) udowadnia, że pochodzenie 
genetyczne jest równie ważne. Jest w człowieku jakiś atawizm i ja-
kiś niesprecyzowany bliżej instynkt rozprzestrzeniania i zostawiania 
w populacji swojego materiału genetycznego, który wykorzystywany 
w różnych teoriach pozwalał tłumaczyć szereg zjawisk (np. skłonność 
do zdrady). Nie można go pomijać i teraz, w rozważaniach na temat 
rodzicielstwa – jego istoty i wariantów tworzonych przez współczesne 
nauki biologiczne i medyczne. Gdyby niebawem okazało się, że do roz-
woju poczętego dziecka nie jest już potrzebne ciało matki, to właśnie 
pokrewieństwo genetyczne zapobiegnie handlowi noworodkami z wylę-
garni lub przypadkowemu rodzicielstwu pod pozorem wyższości rodzi-
cielstwa społecznego. 

Warto jednak pamiętać, że geny nie są wyłącznym determinantem 
tego, kim jesteśmy. Geny dają skłonności, które otoczenie może elimi-
nować lub wzmacniać. Dlatego to, co nas determinuje najbardziej, to 
ludzie, którzy nas otaczają. To rodzic społeczny ma faktyczny wpływ 
na wychowywane dziecko. Znajomość jego backgroundu genetyczne-
go może być co najwyżej traktowana jako wytłumaczenie dla swoich 
niepowodzeń/powodzeń wychowawczych i umiejętności/konieczności 
wybaczania (vide syn marnotrawny). Co jednak nie znaczy, że dziecko 
powinno być pozbawione wiedzy o swoim pochodzeniu i tym, kto je 
urodził.

A co na to Trobriandczycy? Wydaje się, że mają doskonale rozwi-
nięte mechanizmy wyparcia i zaprzeczenia – po prostu nie przyjmują 
do wiadomości wiedzy zagrażającej trwałości ich kultury. Skoro nie 
łączą prokreacji z poczęciem, to jest szansa, że – na swoje szczęście 
i spokój – nie będą sobie zawracać głowy dywagacjami komórkowo-na-
rządowymi. I wcale nie musi to wynikać z ich niechęci do nauki, ale 
z chęci do utrzymania podwalin swojej kultury oraz spójności i ciągło-
ści społeczeństwa. Takie podejście może być niezrozumiałe jedynie dla 
tych, którzy stawiają dobro jednostki nad dobrem ogółu. U Trobriand-
czyków (przynajmniej tych z czasów Malinowskiego) jest inaczej. Nie 
oznacza to, że nie ma tam kobiet niepłodnych (problem niepłodno-
ści mężczyzn nie istnieje w związku z możliwością posiadania przez 
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kobietę wielu partnerów seksualnych) – zapewne są i są przez spo-
łeczeństwo akceptowane, skoro Malinowski nie poświęca im w swych 
pracach uwagi. Zapewne znajdują się dla nich inne, nie mniej ważne 
niż rodzicielska, funkcje plemienne/społeczne. Akceptuje się swą nie-
możność posiadania potomstwa i sublimuje ją w innych dziedzinach 
życia społecznego. Dlaczego? Ponieważ indywidualna potrzeba zaspo-
kojenia potrzeby macierzyństwa mogłaby skutkować poważnymi kon-
sekwencjami dla ogółu. Rezygnuje się więc z niej, bądź wyklucza się ze 
społeczności i opuszcza teren. 

Wydaje się, że na polskim gruncie takie rozwiązanie jest nie do 
zaakceptowania. W przeciwieństwie do Szwedów, którzy zakazują do-
nacji jajeczek z uwagi na przyszłe problemy, jak te, o których mowa 
w niniejszym artykule, a także z uwagi na psychiczne konsekwen-
cje poczętego w ten sposób dziecka (Saldeen 2000: 193–194)19 – my 
uważamy, że jesteśmy ważni przede wszystkim jako indywidua, nie-
zależne jednostki. Być może źródeł takiego podejścia należy upatry-
wać w polskiej historii obarczonej zaborami i systemem totalitarnym, 
gdzie każda próba zaznaczenia swojej odrębności była tłumiona. Być 
może dlatego, dziś wyraźnie definiujemy swoją indywidualność i swoje 
jednostkowe potrzeby, w tym potrzebę rodzicielstwa20. Chcemy ją re-
alizować, korzystając z najnowszych osiągnięć medycyny. Do tego i od 
tego mamy prawo. Jednakże prawo i medycyna nigdy nie będą podążać 
tym samym tempem, bo inna jest ich specyfika, skutkiem czego prawo 
zawsze będzie pozostawać w tyle. Rozwiązania prawne dziś uzasadnio-
ne, mogą okazać się nieprzystającymi do rzeczywistości w niedalekiej 
przyszłości. 

Wiele z przedstawionych tu przykładów ma charakter hipotetyczny, 
niejednokrotnie zbliżający się do science fiction. Ale, czerpiąc z historii 
– nie sposób nie zastanawiać się, jak długo? Tak jak w przypadku wszyst-
kich innych przełomowych wynalazków czy technologii, tak i te związane 
z nowoczesnym, wspomaganym rozrodem najpierw budzą strach i prze-
rażenie oraz pobudzają wyobraźnię do tworzenia możliwych konsekwen-
cji. Później jednak są oswajane i ludzie uczą się z nimi żyć. Nawet z tym, 
że za sprawą medycyny matka nie jest już taka pewna. 

19  „Egg donation is not allowed in Sweden because of problems related to the motherho-
od issue but also out of concern for other types of problems, for example, psychic 
problems that may develop for the child”.

20  Pojedyncze inicjatywy jednostek są mile widziane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 
służą utrzymaniu trwałości grupy. Pogodzenie trwałości systemu społecznego ze 
sprawnością działań jednostkowych jest, zdaniem Thomasa i Znanieckiego, jednym 
z głównych problemów społecznych (Znaniecki, Thomas 1975).
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„Mater semper certa est”? Parenthood medically redefined

Not only contemporary Family Law of so called western civilization but also entire 
law systems or even cultural systems of many societies (e.g. matrylinear Triobrands) 
are based on a belief that parenthood is certain from mother’s side. Medical advance-
ments in in vitro insemination and constantly enhancing knowledge about genes made 
this arbitrary assumption questionable. Achievements of medical science in the field of 
parenthood experiments force us to redefine that term and take a closer look at social 
consequences of its current ambiguousness. Medical progress leaves the law behind 
which creates solutions that are questionable from the ethical standpoint. Moreover 
changes in the meaning and contents of the term family also leave the ones who are the 
most interested behind as well – what should be done when a newborn child has diffe-
rent genetic parents, different mother who gave birth, different upbringing parents 
and different ones under alimony obligations? What if each one of those parents claims 
newborn’s rights. And what if parents of those “parents” want to be the child’s grand-
parents…? The article below is an attempt to answer the question on possibilities to 
lawfully regulate parenthood matters and outline possible social consequences of such 
situations. 

Key words: family law, parenthood, motherhood, fatherhood, surogate mother, 
infertility.
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„Jakie matki, takie dziatki”, czyli dominujące 
dyskursy o otyłości w perspektywie biopedagogicznej

Otyłość, w zgodnej opinii gremiów naukowych i w przekonaniu znacz-
nej części opinii publicznej, należy do najpoważniejszych współczesnych 
problemów zdrowotnych. Trudno dyskutować z liczbami. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia szacuje, że w skali świata ponad 1,4 mld dorosłych lu-
dzi (w wieku powyżej lat 20) cierpi na nadwagę lub otyłość (WHO 2013). 
W Polsce ten problem dotyczy połowy populacji osób w wieku 19–59. 
Jeśli chodzi o osoby młodsze, to w populacji dzieci w wieku 1–18 lat oty-
łość i nadwagę notuje się u 12,6% chłopców i u 12,2% dziewcząt (Jarosz 
2008: 16).

Niezwykle szeroki jest katalog zagrożeń, jakie otyłość stanowi dla 
zdrowia. Choć ciągle są one przedmiotem badań (i – dodajmy – pewnych 
kontrowersji, dostarczanych zwłaszcza przez tzw. obesity paradox), to jej 
skutki uchodzą za dobrze zbadane i są szeroko opisywane w literaturze 
medycznej. Wymienia się wśród nich przede wszystkim cukrzycę typu 
2, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udary mózgu 
(Pietrzykowska, Wierusz-Wysocka 2008: 472). Długotrwała i zwiększa-
jąca się otyłość może prowadzić do utrwalenia zaburzeń metabolicznych 
i hormonalnych, podnoszących ryzyko wystąpienia miażdżycy i choroby 
niedokrwiennej serca. W przypadku otyłości dzieci zazwyczaj wskazuje 
się na ryzyko podwyższonego ciśnienia, zaburzeń gospodarki lipidowej, 
wzrastającą podatność na schorzenia układu oddechowego, przyspie-
szenie dojrzewania czy zagrożenie cukrzycą (Izdebski, Rucińska-Nie-
syn 2009).

Tak rozległe skutki zdrowotne otyłości, prowadzące niekiedy do in-
walidztwa czy przedwczesnej śmierci, powodują również istotne koszty 
po stronie państwa. Według szacunków Krzyżanowskiej-Świniarskiej na 
leczenie otyłości i jej powikłań w Polsce wydaje się 21% całego budżetu 
przeznaczanego na ochronę zdrowia (Jarosz, Rychlik 2010: 49). Dlate-
go też zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, podej-
mowane są rozliczne inicjatywy, mające na celu zwalczanie otyłości. 
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Znakomita ich większość – jak choćby Narodowy Program Zapobiega-
nia Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym 
Poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej Pol-Health – szcze-
gólną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości żywieniowej spo-
łeczeństwa. To poprzez edukację, wskazywanie właściwych sposobów 
odżywiania, zachęcanie do aktywności fizycznej, rozwój poradnictwa 
dietetycznego dokonać ma się obniżenie odsetka osób otyłych w polskim 
społeczeństwie. 

Tabela 1. Częstość występowania ryzyka niedoboru masy ciała, masy prawidłowej, 
nadwagi oraz otyłości wśród kobiet i mężczyzn w Polsce

Wiek
Niedobór 

masy ciała 
(BMI < 18,5)

Prawidłowa 
masa ciała 

(BMI od 18,5  
do 24,9)

Nadwaga  
(BMI od 25  

do 29,9)

Otyłość  
(BMI > 30)

Mężczyźni (N = 1255)
19–29 2,2 65,9 27,6 4,3
30–39 0 44 44,4 11,6
40–49 0,3 36,8 42,9 20
50–59 0,5 27,2 47,1 25,3

60 i więcej 1,8 32,9 46,1 19,3
ogółem 1 42,3 41 15,7

Kobiety (N = 1570)
19–29 11 74,2 11,3 3,4
30–39 2,3 63,4 22,8 11,5
40–49 1,6 45,34 35,8 17,3
50–59 0,89 34,7 35,6 28,8

60 i więcej 1,1 26,2 35,5 37,24
ogółem 3,32 48,2 28,7 19,9

Źródło: Szponar L. i in. (2003: 470–471).

Ten ogólny kierunek wyznaczany przez instytucje międzynarodowe 
i państwowe wspierają także rozliczne podmioty od nich niezależne, jak 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska, która przeprowadziła kampanię 
billboardową „Jakie matki, takie dziatki”. Akcja ta stanowi ciekawy 
przykład biopedagogiki. Interesujące jest, jak (i z jakim społecznym 
skutkiem) konstruuje ona reprezentację człowieka otyłego. Rozważania 
rozpocząć należy od odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięła dzisiejsza 
troska o ciało – o jego właściwą wagę i dobrą kondycję – w perspektywie 
historycznej. Jest ono o tyle istotne, że dane, które podano na samym 
początku, funkcjonują w pewnym kontekście władzy, a odpowiedź na 
powyższe pytanie pomaga go odsłonić.
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Tabela 2. Występowanie niedoboru masy ciała, prawidłowej masy ciała oraz nadwagi 
i otyłości wśród chłopców i dziewcząt w wieku 1–18 lat w Polsce

Prawdopodobieństwo niedoboru masy ciała, prawidłowej masy ciała oraz 
nadwagi i otyłości wśród chłopców i dziewcząt w wieku 1–18 lat w Polsce

Chłopcy (N = 609)

Wiek

Niedobór 
lub znaczny 

niedobór masy 
ciała (< 10 cent.)

Prawidłowa 
masa ciała  

(od 10  
do 90 cent.)

Nadwaga  
(od 90–97 cent.)

Otyłość  
(> 97 cent.)

1–3 23,04 57 12,3 7,7
4–6 17,9 60,3 10,3 11,5
7–9 8,2 77,3 9,3 5,2

10–12 12,7 77 8,7 1,6
13–15 7,1 85 4,4 3,5
16–18 8,5 83,1 6,2 2,3
ogółem 11,8 75,5 8 4,6

Dziewczęta (N = 607)
1–3 9,1 70,4 9,1 11,4
4–6 18,3 70,8 2,4 8,5
7–9 20,6 69,6 5,9 3,9

10–12 16,3 71,5 10,6 1,6
13–15 13,3 76,3 5,9 4,4
16–18 6,6 81 9,1 3,3
ogółem 14,2 74 7,2 4,6

Źródło: Szponar L. i in. (2003: 465–467)

Otyłość w perspektywie historycznej

Jak pisze G. Vigarello, historię otyłości w kulturze europejskiej 
tworzą przełomy, takie jak ten, który przyniosła ze sobą era nowożytna. 
W średniowieczu, mimo istnienia krytyki obżarstwa i opilstwa, propa-
gowanej przede wszystkim przez duchownych, mimo obecności pewnych 
wzorów oceny ciała wykształconych w kręgach dworskich, otyłość trak-
towana była z pobłażliwością, jak w żadnej inne epoce później. Masyw-
na budowa ciała, nader często, postrzegana była jako źródło zdrowia, 
siły, dobrego urodzenia i prestiżu. Jeśli otyłość spotykała się z przyga-
ną, to dotyczyła ona „zachowania, a nie aspektu estetycznego czy choro-
bowego” (Vigarello 2012: 18), jak ma to miejsce współcześnie. 

Późniejszy renesans pozwolił otyłości więcej mówić o jednostce nią 
dotkniętej. Gruby coraz wyraźniej stawał się równocześnie leniwym, 
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gnuśnym i nieokrzesanym. Kondycja ciała coraz bardziej promienio-
wała na psychologiczne – choć wówczas dość płytkie – wyobrażenie 
jednostki, pozwalając dociec jej przywar. Notujemy, bardzo jeszcze po-
wierzchowne, zainteresowanie otyłością ówczesnej medycyny, powoli 
rosnące wśród wyższych warstw przywiązanie do kondycji ciała, na 
które wskazują zarówno diety (których treść nie była jeszcze dyktowa-
na przez naukę), jak i próby kształtowania jego wyglądu na przykład 
przez stosowanie gorsetów. Ogólny kierunek zmian, jakie rejestrujemy 
w kulturze Zachodu już w tym, odległym momencie pozostał niezmien-
ny do dziś i „prowadzi do narastającego wysubtelnienia ciała, silniejsze-
go kontrolowania sylwetki, odrzucania budzącej obawy ociężałości; tym 
samym otyłość zmienia swój rejestr, a lekkość niepostrzeżenie zyskuje 
uprzywilejowane miejsce” (Vigarello 2012: 9). 

Współczesne dyskursy o otyłości, które mówią o niej, jako o choro-
bie i źródle wielu schorzeń, które niosą informację o jej skali, projektują 
mechanizmy oddziaływania na to zjawisko i zapytują o jego społeczne 
koszty, uruchomione zostały z kolei przez przełom wieku XIX. Waga, 
proporcja między nią a wzrostem, stały się wówczas przedmiotem zain-
teresowania statystki. To wtedy Alphonse Quatelet, belgijski matema-
tyk i astronom, twórca indeksu funkcjonującego dziś jako Body Mass 
Index (tj. współczynnika powstałego przez podzielenie masy ciała po-
danej w kilogramach przez kwadrat wysokości wyrażonej w metrach), 
zapoczątkował badania, które pozwoliły nauce ustalić wagę normal-
ną i badać odchylenia od niej w skali populacji (Vigarello 2012: 232). 
Ówczesnym staraniom o ustalenie normalnej wagi, nie przyświecała 
myśl o nakłanianiu ludzi do odchudzania poprzez wskazanie im wagi 
właściwej (Vigarello 2012: 232), jakkolwiek już wówczas pojawiały się 
pierwsze prace wiążące nadmierną masę ciała z chorobami (Haslam 
2007: 34). Sam Qauetelet pisał, że jego praca służy temu, „by lepiej 
poznać ciężar, który muszą unieść pewne konstrukcje; lepiej poznać in-
dywidualną wagę człowieka, aby lepiej zorganizować jego pracę; lepiej 
poznać różnice wagi w zależności od wieku i płci, aby pomóc lekarzom 
sądowym przy identyfikacji zwłok” (Vigarello 2012: 233).

Możliwość ustalenia normy, niezależnie od pierwotnych intencji, 
miała fundamentalne znacznie dla wprowadzenia ciała w obręb no-
wej, skoncentrowanej na biologicznym substracie społeczeństwa formy 
władzy, czyli biopolityki. Jej przedmiotem – i to odróżnia ją od władzy 
suwerennej – nie są ludzie jako podmioty prawne, lecz jako byty bio-
logiczne, poprzez statystykę, demografię czy epidemiologię ujmowane 
jako populacja.

Dla biopolitycznej sztuki rządzenia fundamentalne znaczenie ma 
kreowana przez dyskurs naukowy norma. Jest ona – jak pisze Michel 
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Foucault – „elementem, który będzie krążył od dyscypliny do regulary-
zacji, który w podobny sposób będzie się stosował do ciała i populacji, 
który pozwala kontrolować jednocześnie porządek dyscyplinarny i po-
rządek przypadkowych zdarzeń zachodzących w biologicznej wielości” 
(Foucault 1998: 250). Technologie władzy, które ulegają rozwinięciu 
w ramach posługującej się normą biopolityki, to zarówno technologie 
dyscyplinujące – odnoszące się do pojedynczego ciała – jak i regulujące, 
stosujące się przede wszystkim do zbiorowości. Zbiegają się one współ-
cześnie w tym, co w przypadku otyłości nazwać można za autorkami 
i autorami opracowania Biopolitics and „obesity epidemics” (Wright, 
Harwood 2009) biopedagogiką.

Pojęcie to ma „łączyć koncepcję biowładzy i pedagogiki w sposób 
ujawniający polityczny wymiar ciała. Chodzi także o skoncentrowanie 
uwagi na znaczeniach nadawanych ciału w przestrzeniach o charakte-
rze pedagogicznym, to jest takich, które mają władzę uczenia i angażo-
wania w praktyki sensotwórcze […]. Obszarami działania biopedagogiki 
są szkoły, telewizja, radio, film, billboardy i plakaty, ulotki w lekarskich 
poczekalniach” (Wright, Harwood 2009: 7). Biopedagogika jest, jak pi-
sze Valerie Harwood, w tym samym tomie, „sztuką i praktyką uczenia 
skierowaną na życie” (Harwood 2009: 22). Jednym ze sposobów, w jaki 
biopedagogika oddziaływuje, są bez wątpienia kampanie społeczne pro-
mujące zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia, które uczą nas jak 
troszczyć się o ciało. 

„Ja Ty Jemy” 

Interesującym przykładem akcji o charakterze pedagogicznym, 
która ma wzbudzać troskę o ciało i zdrowe odżywianie się, jest wspo-
mniana już, sponsorowana przez Fundację Banku Ochrony Środowi-
ska, kampania „Jakie matki, takie dziatki”, z dodatkowym hasłem 
wkomponowanym w plakat o treści „Ja Ty Jemy” (dwa ostatnie słowa 
dają się także czytać jako „tyjemy”). W jej ramach w największych mia-
stach kraju zawisły billboardy z przygotowanym przez Andrzeja Pągow-
skiego rysunkiem reprezentującym – jak należy domniemywać – matkę 
i córkę1. Obie postacie, przedstawione są tyłem do oglądającego, widzi 
on jedynie rysunek siedzących sylwetek, oddany kreską właściwą ko-
miksowi czy karykaturze, ułatwiający uzyskanie ośmieszającego wy-
dźwięku. Obie ubrane są tak samo i dość skąpo, dzięki czemu wyraźna 

1  Plakat dostępny jest na stronie: www.aktywniepozdrowie.pl/ja-ty-jemy (dostęp: 
24.05.2013).
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otyłość matki i nieco tylko słabiej zaznaczona córki są wyeksponowane. 
Obie postacie sprawiają wrażenie biernych, ociężałych. Dzięki temu, że 
nie widzimy twarzy dziewczyny i kobiety, zostają one sprowadzone do 
samego ciała, znika kwestia psychologii, indywidualnego charakteru, 
jakiegokolwiek indywidualizacji. Nie ma też miejsca na wywoływanie 
u odbiorcy sympatii czy choćby empatii.

Na billboardzie umieszczono także adres strony internetowej aktyw-
niepozdrowie.pl, która zawiera szereg porad dotyczących zdrowego ży-
wienia. Znajdujemy na niej także wytłumaczenie wyboru takiego hasła:

•  „Tak jak w przysłowiu «Jakie matki, takie dziatki» to przede 
wszystkim rodzice odpowiadają za złe nawyki żywieniowe dzieci, 
nawet jeśli czynią to nieświadomie.

•  Każde dziecko naśladuje dorosłych, powiela wzory rodzinne, spo-
łeczne i kulturowe, często wykorzystywane przez twórców reklam 
produktów spożywczych. Musisz zdać sobie sprawę, że Twoje nie-
właściwe wybory żywieniowe, sposób konsumpcji i zachowanie 
przy stole będą powielane przez Twoje dzieci także w dorosłym 
życiu! Mogą stać się przyczyną nie tylko wzrostu wagi, także złej 
kondycji fizycznej i psychicznej, problemów ze zdrowiem, a nawet 
niebezpiecznych chorób” („Ja ty jemy” 2013). 

Chociaż zgodnie z założeniem akcji chodzi o oddziaływanie na ro-
dziców w ogóle, to faktycznym odbiorcą akcji – mającym rozpoznać się 
w jej przekazie – wydaje się przede wszystkim kobieta, matka, która 
w imię odpowiedzialności za zdrowie rodziny powinna podjąć pracę nad 
nawykami żywieniowymi swoimi i dzieci.

Jej dobre wywiązywanie się ze swojej roli ma tym samym zrów-
noważyć działanie szeregu czynników środowiskowych i biologicznych 
warunkujących otyłość. W ten sposób kolejne potwierdzenie zdaje się 
otrzymywać feministyczna teza, że reżimy dietetyczne są przede wszyst-
kim narzędziem dyscyplinowania kobiet.

Kolejny problem omawianej kampanii, sygnalizowany już w pewnej 
mierze w opisie używanego w jej ramach billboardu, dotyczy społecznej 
dyskryminacji otyłych ludzi. Jednym z jej źródeł jest założenie o moż-
liwości pełnego kontrolowania wagi przez jednostkę: „im bardziej ktoś 
jest przekonany, że masa ciała w całości podlega kontroli, tym większą 
ma skłonność do dyskryminacji ze względu na wagę” (Wang 2008: 1917). 
Autorka cytowanego opracowania zwraca uwagę na wieloaspektowość 
tej dyskryminacji oraz jej nasilający się charakter. Osoby otyłe mają 
z nią do czynienia w pracy (trudniej ją zdobywają i są gorzej oceniani 
od pracowników nieotyłych), w szkole (dzieci z nadwagą są mniej lubia-
ne) czy w systemie opieki zdrowotnej (lekarze poświęcą im mniej czasu 
na konsultacje). Kampania „Ja ty jemy” wydaje się pracować na rzecz 
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wzmocnienia tego stygmatu, usuwając w dużej mierze skomplikowaną 
etiologię tej choroby i sprowadzając ją do kwestii wyborów jednostki.

Należy wreszcie powiedzieć, że wybór takiego sposobu komunika-
cji, obliczony zapewne na wstrząśnięcie, zderzenie z prawdą, że bycie 
grubym jest nieestetyczne i zagraża zdrowiu, wreszcie na ponaglenie do 
pracy nad sobą, z dużym prawdopodobieństwem przyniesie rezultaty 
odwrotne od zamierzonych. Autorzy i autorki pionierskiego opracowa-
nia Fighting obesity or obese persons? Public perceptions of obesity-re-
lated health messages zwracają uwagę, że „stygmatyzując otyłość lub 
otyłych ludzi, społeczne kampanie mogą potencjalnie zrażać odbiorców, 
których zamierzają motywować, oraz zniechęcać do zachowań, do któ-
rych w założeniu mają zachęcać” (Luedicke i in. 2012: 1)

Otyłość a medycyna

Zorientowana na utrzymanie w zdrowiu jednostki i populacji biope-
dagogika może stać się – i często się tak dzieje – mechanizmem stygma-
tyzowania i opresjonowania osób otyłych. Wielu z autorów występujących 
przeciwko pozornie (w ich przekonaniu) obiektywnym normom, w opar-
ciu o które otyli ludzie są dyscyplinowani, kieruje ostrze swojej krytyki 
przeciwko dostarczającej tych norm nauce (Gard, Wright 2005; Campos 
2004). Jak możemy przeczytać w jednym z utrzymanych w tym duchu 
tekstów, dotyczących związków biopolityki i otyłości „wiedza medycz-
na, będąc jedną z figur nowoczesnej suwerenności, dyktuje nam spo-
sób, w jaki powinniśmy żyć i w oparciu o statystyczne dane wyłącza 
otyłość z puli tych żyć, które warte są przeżycia” (Seixas, Birman 2012). 
W ramach strategii przyjętej przez autorów powyższego cytatu zakła-
da się, że fakty, z jakimi mamy do czynienia w dyskursie medycznym, 
są konstruktami społecznymi, że podlegają one manipulacjom i brakuje 
im obiektywności. Dowodzi się tego poprzez odwołanie do kontrowersji 
(duży ich katalog przedstawia: Campos 2004), których przemilczanie 
w głównym nurcie ma dowodzić, że dyskurs naukowy o otyłości pełen 
jest arbitralnych rozstrzygnięć (nierzadko po myśli silnych grup naci-
sku) oraz, że szukać należy sposobów kontestowania i podważania go.

Od podważania obiektywności nauki, wynikającego w dużej mierze 
z niezrozumienia jej mechanizmów, zdecydowanie bardziej adekwat-
ną strategią byłaby próba innego zdefiniowania otyłości na jej gruncie. 
Należałoby jednak porzucić konstruktywizm społeczny, do jakiego ten-
dencję mają wspomniani krytycy nowoczesnej medycyny i jej ustaleń, 
i przyjąć – jak pisał Bruno Latour – „kiedy twierdzimy, że fakt jest skon-
struowany, mamy po prostu na myśli, że opisujemy solidną, obiektywną 
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rzeczywistość, wykorzystując rozmaite byty, których połączenie równie 
dobrze mogłoby się nie udać” (Latour 2010: 130). W rozumieniu podyk-
towanym przez francuskiego socjologa nie chodziłoby o to, by wykazać, 
że otyłość jako choroba nie istnieje obiektywnie lub uznać używane do 
jej zdiagnozowania normy za kulturowy artefakt i wynik gry społecz-
nych sił. Celem byłoby raczej pokazanie, że owszem – definicja i na-
ukowe rozumienie otyłości zależą od kontekstu społecznego – ale także 
od wielu czynników pozaludzkich, pozostających poza czyimkolwiek 
wpływem. Bruno Latour, w swojej książce „Splatając na nowo to, co 
społeczne”, zwraca uwagę, że jednym z najciekawszych pytań dla socjo-
loga nauki jest, czy dany fakt naukowy jest dobrze czy źle skonstruowa-
ny. Takie pytanie powinniśmy zadać odnośnie otyłości jako konstruktu 
naukowego. Być może stosowane obecnie definicje otyłości, zwłaszcza 
w aspekcie dotyczącym jej etiologii, powinny zostać zrewidowane tak, 
aby szerzej uwzględnić społeczne czynniki tej choroby. Miałoby to istot-
ne przełożenie na politykę przeciwdziałania epidemii otyłości. Zamiast 
koncentrować się na mobilizowaniu jednostek do dbania o ciało, co 
może mieć negatywne skutki społeczne w postaci rosnącej dyskrymi-
nacji osób z nadwagą, zostałaby ona przeorientowana na zapewnianie 
środowiska, które otyłości sprzyjać będzie mniej. Propozycję odejścia 
od zwalczania otyłości bazującego na edukowaniu jednostki i wywie-
raniu na nią presji przedstawiają w swojej głośnej książce „Duch rów-
ności” R. Wilkinson i K. Pickett: „Polityka zdrowotna i socjalna mająca 
na celu przeciwdziałanie i zapobieganie otyłości z reguły koncentruje 
się na jednostce; stara się uświadamiać ludziom zagrożenia związane 
z nadwagą i wpoić im lepsze nawyki żywieniowe. Podejście to ignoruje 
jednak faktyczne przyczyny, dla których ludzie trwają przy siedzącym 
trybie życia. Nie bierze się w nim pod uwagę pociechy lub poczucia sta-
tusu, jakie ludzie zyskują dzięki owym niezdrowym zachowaniom, nie 
uwzględnia się ani przyczyn istnienia społecznego gradientu otyłości 
[…] Ponieważ zmiana zachowania przychodzi łatwiej ludziom mającym 
poczucie kontroli i będącym w dobrym stanie emocjonalnym, złagodze-
nie ciężaru nierówności mogłoby się wydatnie przyczynić do powstrzy-
mania epidemii otyłości” (Wilkonson, Pickett 2011: 119).

Rosnące nierówności dochodowe są oczywiście jednym z wielu 
czynników potencjalnie wpływających na rosnące w skali tak wie-
lu społeczeństw, w tym także polskiego, wskaźniki otyłości. Szukając 
uzasadnienia dla narastania tego zjawiska należałoby zwrócić uwagę 
także na zmiany technologiczne, ekonomiczne i kulturowe, których od-
działywanie rejestrujemy na poziomie zmieniających się stylów życia 
(Crossley 2004). Warto przy tym zauważyć, że dokonujące się równo-
cześnie, także w polskim w dyskursie o otyłości, przypisanie jednostce 
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odpowiedzialności za skutki działania tych rozległych procesów, znajdu-
je dopełnienie w rozwoju całych segmentów rynku, które mają wspierać 
zindywidualizowane zmagania z nadwagą. Obserwujemy więc rosnący 
udział żywności typu light, popularyzację środków medycznych regulu-
jących metabolizm czy samo łaknienie, wreszcie rozwój doradztwa ży-
wieniowego i różnego rodzaju usług związanych z odchudzaniem. Jak 
można przypuszczać, ich efekty dla zwalczania otyłości będą nikłe, zaś 
głównym beneficjentem staną się firmy oferujące powyższe produkty 
i usługi. Tymczasem wiele wskazuje, że realnej szansy na ograniczenie 
skali otyłości lepiej szukać w zmienianiu środowiska, w którym jednost-
ka żyje, a więc np. zapewnieniu wolności od reklam niezdrowej żywno-
ści (przez jej ograniczenie lub zakaz), we wspieraniu taniego i zdrowego 
żywienia zbiorowego (zwłaszcza w szkołach) czy promowanie transpor-
tu zbiorowego lub rowerowego zamiast samochodowego.
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„Jakie matki, takie dziatki” campaign: dominant discourses 
about obesity in biopedagogical perspective

According to WHO data 65% of world population lives in countries where obesity 
causes more deaths then underweight. This applies also to Poland where half of the 
population of people aged 19–59 suffers from overweight. In order to counteract obesity 
numerous public health campaigns are being run. They are focused predominantly on 
promoting healthy lifestyle as well as on changing people’s eating habits. This paper 
develops critical analysis of such a public health campaign, “Jakie matki takie dziatki” 
billboard campaign. It also presents historical variability of obesity cultural understan-
ding and reveals how excessive weight became a subject of interest for biopolitics. 
Analysis of the campaign itself concentrates on how obese person representations is 
formulated and what potentially discriminating effects this representation has. Final-
ly, the paper provides general criticism of public campaigns promoting healthy lifestyle 
and advocates for politics of providing health-friendly environment instead.

Keywords: biopolitics, obesity, biopedagogy, diet, public health campaigns.
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Społeczno-polityczne i religijne aspekty  
„in vitro” w Polsce

Wstęp

W prowadzonym w Polsce po 1989 r. dyskursie, kwestie społeczne 
co pewien czas pojawiają się – aby potem zamilknąć na moment – te-
maty o charakterze medycznym, które są nie tylko ważne społecznie, 
ale przede wszystkim kontrowersyjne, bowiem wywołują sprzeczności 
o charakterze etycznym, religijnym oraz politycznym. Nie są to jed-
nak jakiekolwiek problemy społeczne, ale te dotyczące życia ludzkiego. 
Jednym z nich jest aborcja, która jednak została prawnie uregulowana 
i możemy obecnie mówić o pewnym status quo, choć zarówno ugrupowa-
nia prawicowe, jak i lewicowe, chciałyby dokonać zmian w tym zakresie. 
Drugim takim problemem jest kwestia możliwości i zakresu stosowania 
metody sztucznego zapłodnienia in vitro. Trzecim problemem, obecnie 
sporadycznie wywoływanym w debacie społecznej, głównie ze względu 
na brak silnych środowisk politycznych chcących wprowadzić to zagad-
nienie w obręb prowadzonego dyskursu polityki, jest eutanazja. Można 
jednak antycypować, iż jest to tylko kwestia przyszłości.

Polska jest jednym z nielicznych państw w Europie, które nie mają 
prawnie uregulowanej kwestii wykonywania zabiegów sztucznego za-
płodnienia. W tym przypadku dotyczy to głównie zapłodnienia po-
zaustrojowego in vitro, które w przeciwieństwie do zapłodnienia in vivo 
jest o wiele bardziej skomplikowane, wielokrotnie droższe i przyglądając 
się prowadzonej w Polsce debacie, w większym stopniu antagonizujące 
różne środowiska. Dlatego też w dalszej części artykułu będę odnosił się 
przede wszystkim do zapłodnienia in vitro. Krajowy ustawodawca do-
tychczas nie uregulował prawnie kwestii tej formy zapłodnienia, przez co 
w rzeczywistości w Polsce są wykonywane zabiegi in vitro przez prywatne 
kliniki, jednak ich działalność nie odbywa się na bazie jasno określonych 
zasad. Dlatego też kliniki te nie są nawet zobowiązane do przekazywania 
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dokładnych danych, na przykład w zakresie liczby wykonywanych zabie-
gów i ich skuteczności. Brak przepisów nadrzędnych w tym zakresie może 
w rzeczywistości działać na niekorzyść samych pacjentów. Tym samym 
to często specjalista podejmuje istotne decyzje dotyczące na przykład 
liczby tworzonych embrionów, a następnie ich ewentualnego zniszczenia 
lub zamrożenia. Pacjenci, często nieposiadający specjalistycznej wiedzy 
w tym zakresie, przyjmują jako wyznacznik opinię lekarza.

Celem tego artykułu jest przyjrzenie się prowadzonej w Polsce dys-
kusji na temat sztucznego zapłodnienia, zarówno przez środowiska 
polityczne, jak i religijne, naukowe oraz społeczne, a następnie dokona-
nie próby wyjaśnienia obecnego status quo w tym zakresie. Pomimo iż 
pierwsze udane zapłodnienie in vitro, zakończone urodzeniem zdrowej 
osoby na świecie miało miejsce w Anglii w 1978 r., a w Polsce było to 
w 1987 r., to sztuczne zapłodnienie wciąż jest tematem, który antago-
nizuje różne grupy społeczne. Obecnie, dokonując analizy prowadzone-
go dyskursu w Polsce, można zauważyć istotne rozbieżności dotyczące 
tej techniki zapłodnienia. Poszczególne środowiska społeczno-religijne 
i polityczne wyrażają sprzeczne stanowiska w zakresie tego:

a)  czy niepłodność jest chorobą i w związku z tym, czy powinna być 
leczona;

b)  czy sztuczne zapłodnienie jest metodą leczenia niepłodności, czy 
jedynie techniczną manipulacją, która w rzeczywistości i tak nie 
usuwa przyczyny braku zapłodnienia;

c)  czy posiadanie dziecka z probówki nie jest jedynie kwestią ego-
izmu rodziców;

d)  jaki jest status prawny i moralny zarodka;
e)  czy embrion powinien mieć zagwarantowane takie samo prawo 

do życia jak dziecko narodzone. 

Sztuczne zapłodnienie – zagadnienia terminologiczne

Sztuczne zapłodnienie polega na połączeniu komórki jajowej z plem-
nikiem przy pomocy osoby trzeciej, jaką jest specjalizujący się w tym 
lekarz. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w rzeczywistości sztuczne 
zapłodnienie, pomimo iż pod względem technicznym jest przeprowadza-
ne w podobny sposób, to jednak biorąc pod uwagę możliwe konfiguracje 
osób, które przekazują materiał genetyczny, wyróżnia się różne określe-
nia dotyczące sztucznego zapłodnienia. W rzeczywistości mają one zna-
czenie prawne, ale i etyczne. Należy podkreślić, iż sztuczne zapłodnienie 
może mieć charakter zapłodnienia wewnątrzustrojowego (in vivo; na-
zywane również inseminacją), gdy pobrane nasienie jest wstrzykiwane 
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przez specjalistę do ciała kobiety oraz zapłodnienie pozaustrojowe (in vi-
tro), gdy do połączenia plemnika z komórką jajową dochodzi „w szkle”, czy-
li w wyspecjalizowanym laboratorium, a następnie wyhodowany embrion 
przenoszony jest do ciała kobiety. Jednocześnie sztuczne zapłodnienie 
może mieć charakter homologiczny (gdy dawcami gamet są małżonkowie) 
oraz heterologiczny (gdy jednym z dawców gamety jest osoba trzecia, może 
to być zarówno inny mężczyzna jako dawca nasienia oraz inna kobieta 
jako dawca komórki jajowej. Zapłodnienie homologiczne i heterologiczne 
dotyczy zarówno zapłodnienia in vivo, jak i in vitro. Można jeszcze wska-
zać na zapłodnienie mieszane, gdy ze względu na złe parametry nasienia 
mężczyzny do zapłodnienia komórki jajowej stosowana jest mieszanina 
nasienia męża i innego dawcy (Szewczyk 2009: 187–188).

Powyższe rozróżnienie ma istotne znaczenie, w kontekście prowadzo-
nego dyskursu przez różne środowiska, w tym dla polityków, deliberujących 
na temat prawnego usankcjonowania poszczególnych form sztucznego za-
płodnienia, głównie in vitro. Kwestią sporną nie jest bowiem jedynie to, czy 
zapłodnienie in vitro powinno być dozwolone, a jednocześnie finansowane 
ze środków publicznych, ale również to, czy wszystkie rodzaje sztucznego 
zapłodnienia powinny być traktowane na równi? Jednocześnie należy za-
znaczyć, iż rozróżnienia terminologiczne dotyczące sztucznego zapłodnie-
nia nie mają w rzeczywistości większej różnicy dla katolickich teologów, 
według których zarówno zapłodnienie in vivo, jak i in vitro, homologiczne 
i heterologiczne, jest uważane za moralnie złe i niedopuszczalne. 

Religijne aspekty in vitro

Dyskusja nad in vitro w Polsce i za granicą prowadzona jest od wielu 
lat. Pomimo że społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie tej metody 
w przypadku osób borykających się z niepłodnością, zarówno żeńską, 
jak i męską jest znaczące, to jednak nie można zapomnieć o tym, że wy-
stępują również oponenci tej techniki. Argumenty podawane przez prze-
ciwników wykorzystywania metody in vitro do leczenia niepłodności są 
głównie natury moralno-religijnej. W rzeczywistości jednak można by 
również zastanowić się nad tym, czy w przypadku niektórych środo-
wisk, głównie politycznych, ma miejsce jeszcze inny kontrargument za 
usankcjonowaniem metody in vitro – czyli polityczny i finansowy. Za 
najistotniejsze uchodzą jednak argumenty głoszone przez katolickich 
teologów, którzy stanowczo negują możliwość stosowania sztucznego 
zapłodnienia, uznając je za grzech ciężki. 

Problem sztucznego zapłodnienia nie jest jednak jednoznacznie uwa-
żany za niegodny człowieka i tym samym niemożliwy do zaakceptowania 
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nie tylko przez poszczególne religie, ale także wyznania chrześcijańskie. 
W dyskursie prowadzonym w Polsce na temat in vitro dominujące zna-
czenie ma nauka katolicka, której zręby w tym zakresie zostaną poniżej 
przedstawione. Jednakże dla celów porównawczych przedstawione zosta-
ną również główne założenia wybranych wyznań chrześcijańskich – pra-
wosławia i luteranizmu oraz religii, takich jak judaizm i islam. 

Podstawy nauczania Kościoła katolickiego odnośnie do sztucznego 
zapłodnienia zawarte są w dwóch dokumentach opracowanych przez 
Kongregację Nauki Wiary: Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla ro-
dzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania z 1987 r. 
oraz Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bio-
etycznych z 2008 r. 

Kościół katolicki sprzeciwia się jakiejkolwiek formie sztucznego za-
płodnienia, zarówno in vivo, jak i in vitro, bowiem jedynym akceptowalnym 
sposobem poczęcia ludzkiego jest „[…] stosunek płciowy mężczyzny z ko-
bietą. [Ponadto – przyp. P. P.] rodzicielstwo prawdziwie odpowiedzialne 
w stosunku do mającego przyjść na świat dziecka winno być owocem mał-
żeństwa” (Donum vitae 1987). Kolejnym argumentem przeciwko możliwo-
ści stosowania sztucznego zapłodnienia jest kwestia statusu ontologicznego 
zarodka. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego „od momentu, w którym 
jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest życiem 
ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijającej się niezależnie od 
nich” (Donum vitae 1987). Tym samym embrion, powstały po połączeniu 
komórki jajowej z plemnikiem, należy uznać za żywy organizm, człowieka, 
któremu należy się takie samo prawo do życia, jak osobom narodzonym. 
Nadanie człowieczeństwa embrionowi stanowi zatem jeden z najważniej-
szych argumentów przeciwko zapłodnieniu in vitro, bowiem ze względu 
na złożoność tej procedury, najczęściej dochodzi do zapłodnienia więcej niż 
jednego embrionu, co, jak tłumaczą specjaliści od sztucznego zapłodnienia, 
zwiększa prawdopodobieństwo zapłodnienia. Zarodek jest transportowa-
ny do organizmu kobiety dopiero po kilku dniach. Wcześniej poszczególne 
embriony rozwijają się w warunkach sztucznych i specjalista podejmuje 
decyzję, który z nich ma największe szanse na przeżycie w ciele kobiety. 
Jest to kolejny istotny powód, dla którego Kościół katolicki nie może zaak-
ceptować tej techniki radzenia sobie z niepłodnością. To zjawisko jest okre-
ślane przez teologów katolickich jako „wyrafinowana aborcja” (Zagrodzki 
2008: 79). Środowiska umiarkowane, propagujące sztuczne zapłodnienie 
metodą in vitro, a jednocześnie pragnące przynajmniej częściowo pogodzić 
tę formę zapłodnienia z nauką Kościoła katolickiego, proponują ogranicze-
nie tworzenia embrionów do jednego lub dwóch, w przypadku gdyby oba 
były przenoszone do ciała kobiety. Jednakże, jak podkreśla teolog katolic-
ki Wojciech Bołoz, nie jest w zasadzie możliwe wyeliminowanie zjawiska 
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niszczenia zarodków, bowiem procedura in vitro „[…] powoduje zawsze 
jakieś aberracje chromosomalne i genetyczne, dlatego pewna część zarod-
ków pozostanie z wadami i z tego powodu zostaną zniszczone” (Zagrodzki 
2008: 80). Kościół katolicki nie dopuszcza również możliwości zamrażania 
embrionów, gdyż stanowi to „(…) obrazę dla szacunku należnego istotom 
ludzkim, ponieważ wystawia je na wielkie niebezpieczeństwo śmierci lub 
naruszenia ich integralności fizycznej, pozbawia je, przynajmniej czasowo, 
rozwoju w łonie matki i pozostawia w sytuacji, w której są narażone na 
dalsze szkody i manipulacje” (Donum vitae 1987). 

Choć sztuczne zapłodnienie nie jest akceptowane przez większość 
dominujących na świecie religii, to jednak tylko katolicyzm wyraża 
pełny sprzeciw wobec jakiejkolwiek innej, niż drogą naturalną, formy 
zapłodnienia. Poniżej zostaną przedstawione, w celu porównawczym, 
stanowiska wybranych religii. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć 
się poglądom głoszonym na ten temat przez inne niż katolicyzm wyzna-
nia chrześcijańskie. 

W przypadku wyznania prawosławnego przedstawione zostanie oficjal-
ne stanowisko Kościoła w Grecji i Rosji. Poglądy kościoła prawosławnego są 
w wielu elementach zbieżne z tymi głoszonymi przez katolicyzm. Kościół 
prawosławny podkreśla wagę życia ludzkiego, „[…] które jest święte i niena-
ruszalne od samego początku. [Zarodek – przyp. P. P.] od chwili zaistnienia 
w momencie poczęcia posiada nie tylko swoją własną tożsamość genetycz-
ną, ale operuje własną tożsamością osobową” (Aleksiejuk 2008: 54). Chrze-
ścijanie prawosławni podkreślają, iż nowe życie „[…] powinno dokonywać 
się […] w poszanowaniu godności, szacunku i bojaźni Bożej” (Aleksiejuk 
2008: 55). Kościół prawosławny, w przeciwieństwie do katolickiego, nie 
udziela jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zapłodnienie po-
zaustrojowe jest działaniem wbrew woli Bożej (Aleksiejuk 2008: 55). W rze-
czywistości wśród teologów prawosławnych istnieją podzielone stanowiska 
w zakresie stosowania sztucznego zapłodnienia. Kościół prawosławny nie 
rekomenduje stosowania tej techniki w przypadku występującej niepłod-
ności, twierdząc, iż lepszym rozwiązaniem jest adopcja dzieci. Jednakże 
Rada ds. Etyki Biomedycznej przy Patriarchacie Moskiewskim stwierdzi-
ła w komunikacie wydanym w 2007 r., że możliwe byłoby dopuszczenie 
do zapłodnień in vitro w przypadku gdy: a) dotyczyłoby tylko małżeństw;  
b) zakazane byłoby tworzenie i niszczenie embrionów nadliczbowych;  
c) małżeństwa posiadałyby odpowiednie orzeczenie lekarskie stwierdzają-
ce, iż naturalny rozród nie jest możliwy (Aleksiejuk 2008: 60–61). 

W przypadku wyznań protestanckich nie ma jednego wypracowanego 
podejścia do kwestii zapłodnienia pozaustrojowego. Nawet w przypadku 
jednego wyznania niekiedy zauważalne są różnice, tak jak w przypad-
ku luteranizmu. Dlatego też przedstawione zostanie jedynie stanowisko 
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największego w Polsce wyznania protestanckiego, tj. Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego (luterańskiego) w Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie 
z przyjętą w 2009 r. uchwałą przez synod luterańskiego Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, stosowanie metody homologicznego sztucznego 
zapłodnienia zostało uznane za moralnie dopuszczalne, będące formą 
wspierania rodziny. Jednocześnie kościół luterański nie wyraża aproba-
ty dla sztucznego zapłodnienia heterologicznego, sprzeciwia się również 
niszczeniu ludzkiego embrionu czy wykorzystywaniu go do celów badaw-
czych (oświadczenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP).

Z religii niechrześcijańskich przedstawione zostaną dwa stanowiska  
– judaizmu oraz islamu. W judaizmie stwarzanie nowego życia jest uwa-
żane za wypełnienie biblijnego przykazania. Dlatego też, pomimo istnieją-
cych kontrowersji pomiędzy poszczególnymi rabinami, większość uważa, 
iż metoda in vitro powinna być dopuszczalna w przypadku problemów 
z niepłodnością. W przypadku judaizmu akceptacja dla sztucznego zapłod-
nienia, jak i niszczenia embrionów jest o tyle możliwa, iż uważa się, że do 
czterdziestego dnia od zapłodnienia embrion nie jest jeszcze organizmem 
(Makosz 2008b: 93). Ponadto, według prawa żydowskiego, zarodkowi po-
wstałemu w warunkach sztucznych, który jeszcze nie został przeniesio-
ny do ciała kobiety, nie można nadać statusu potencjalnego życia, a tym 
samym zniszczenie go nie budzi określonych moralnych wątpliwości 
(Makosz 2008a: 65–68). Większe rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 
autorytetami religijnymi występują w zakresie poszczególnych rodzajów 
stosowania in vitro. Tym samym rozbieżności są zauważalne w takich 
kwestiach jak sztuczne zapłodnienie heterologiczne (Makosz 2008a: 65).

Islam w przypadku niepłodności małżonków dopuszcza wykorzysta-
nie sztucznego zapłodnienia in vivo oraz in vitro, jednak tylko pod wa-
runkiem, że dochodzi do zapłodnienia komórek rozrodczych męża i żony. 
Jednocześnie islam nie dopuszcza możliwości stosowania różnych form 
zapłodnienia heterologicznego, w tym przenoszenia embrionu zapłod-
nionego komórkami męża i żony do organizmu surogatki (Ali, bdw.). 

Prawne podstawy sztucznego zapłodnienia w Polsce

Kluczowym dokumentem, stanowiącym podstawę w działaniach do-
tyczących zapłodnienia in vitro jest Konwencja o ochronie praw człowieka 
i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny 
(dalej: Europejska Konwencja Bioetyczna), uchwalona w 1997 r. przez 
Radę Europy. Polska konwencję tę podpisała w 1999 r., jednak do tej pory 
nie została ona ratyfikowana przez Parlament. Konwencja ta jest pierw-
szym międzynarodowym dokumentem, który wskazał na powiązania 
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pomiędzy biomedycyną a kwestią ochrony praw człowieka. Jest to do-
kument określający minimalny standard ochrony, zatem państwo będą-
ce sygnatariuszem Konwencji może, jeśli chce, zagwarantować ochronę 
silniejszą (Grzymkowska, bdw.: 1). Konwencja nie podejmuje kwestii 
trudnych, takich jak aborcja czy eutanazja. Odnosi się jednak do kwe-
stii zapłodnienia in vitro, aczkolwiek w bardzo ogólny sposób, stwierdza-
jąc jedynie, iż w przypadku prowadzenia badań na embrionach in vitro, 
embrionom tym powinna być zagwarantowana odpowiednia ochrona. 
Jednocześnie należy podkreślić, iż w Konwencji nie zdefiniowano, czym 
jest embrion. Ponadto, zakazano tworzenia zarodków ludzkich dla celów 
naukowych (Konwencja, art. 18). Natomiast za możliwe uznano doko-
nywanie zmian w genomie ludzkim, jednak tylko w celach profilaktycz-
nych, terapeutycznych i diagnostycznych, gdy celem takiej interwencji 
nie będzie wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u potomstwa 
(Konwencja, art. 13). Zakazano także stosowania manipulacji na zarod-
kach, których celem miałby być wybór płci dziecka, chyba że taki wybór 
pozwalałby uniknąć poważnej dziedzicznej choroby u dziecka, zależnej od 
jego płci (Konwencja, art. 14).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy podkreślić, że Euro-
pejska Konwencja Bioetyczna w rzeczywistości nie reguluje kwestii dostę-
pu do in vitro, a jedynie wskazuje, iż w przypadku realizacji tej metody 
sztucznego zapłodnienia embrionom należy zagwarantować właściwą 
ochronę. Można, by zadać pytanie: dlaczego Polska konwencji tej nie ra-
tyfikowała, pomimo że apele różnych środowisk, w tym przede wszyst-
kim Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka były do poszczególnych rządów 
w Polsce wielokrotnie kierowane w tym zakresie? Według Jarosława Go-
wina, ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, Europejska 
Konwencja Bioetyczna nie została przyjęta, bowiem „nie było takiej woli 
politycznej i nie miała jej żadna z ekip rządzących po 1997 r. […]” (Tumiło-
wicz 2009: 4). Według ministra, należy dokonać „[…] w pierwszej kolejno-
ści ustawowego uregulowania zapłodnienia in vitro, które jest warunkiem 
przyjęcia konwencji. Komisja bioetyczna zdecydowanie rekomendowała 
przyjęcie konwencji, przy jednym głosie wstrzymującym się. Najlepiej by-
łoby, aby konwencja już przez Polskę przyjęta, została ratyfikowana, czyli 
weszła w życie wraz z ustawą bioetyczną regulującą takie kwestie jak 
zapłodnienie in vitro” (Tumiłowicz 2009: 4). Próby ustawowego określenia  
in vitro w Polsce, pomimo kilkakrotnych prób, nie zostały dotychczas za-
kończone. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ratyfikacji Europejskiej 
Konwencji Bioetycznej. Zauważalny jest w tym zakresie impas, pomimo 
iż wola polityczna w tym zakresie miałaby istnieć, o czym przekonywał 
w 2012 r. premier Donald Tusk „nie widzimy żadnych przeszkód, aby do-
szło do jak najszybszej ratyfikacji konwencji bioetycznej” (PAP 2012). 
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Można przyjąć założenie, że wszystkie mainstreamowe stronnic-
twa polityczne zgadzają się, co do konieczności uregulowania kwestii 
bioetycznych w polskim ustawodawstwie, w tym sztucznego zapłodnie-
nia. Na tym jednak konsensus kończy się, bowiem poszczególne stron-
nictwa w kwestiach fundamentalnych mają sprzeczne stanowiska. 
Dyskusja na temat in vitro jest obecna w polskim dyskursie politycz-
nym od wielu lat, jednak dopiero w Sejmie VI kadencji podjęto nieuda-
ną próbę unormowania tej kwestii. Zostało wówczas przygotowanych 
5 projektów ustaw. W tabeli 1 wskazano główne założenia poszcze-
gólnych projektów. Ułożono je w kolejności od najbardziej liberalnego 
(projekt Marka Balickiego), zezwalającego na wykonywanie sztuczne-
go zapłodnienia in vitro u kobiet samotnych, w tym kriokonserwację 
i niszczenie nadliczbowych zarodków do skrajnie konserwatywnego 
podejścia (projekt Teresy Wargockiej), zakazującego stosowania tej 
metody w przypadku osób niepłodnych, a jednocześnie zakładającego 
stosowanie kar dla osób stosujących tę metodę. Podczas pierwszego czy-
tania, które odbyło się w październiku 2010 r., wszystkie projekty, poza 
projektem T. Wargockiej, który został odrzucony, zostały skierowane do 
dalszych prac w komisjach. Od tego momentu kwestia in vitro znala-
zła się w pewnej próżni, której nie udało się usunąć w Sejmie VI ka-
dencji. Kolejny Sejm – VII kadencji – kontynuuje prace nad wcześniej 
wniesionymi projektami. Ponadto, zgłoszony został dodatkowy projekt 
przez Ruch Palikota, w rzeczywistości oparty na założeniach Marka 
Balickiego.

Szanse na zakończenie uregulowania kwestii rozrodu wspomaga-
nego w Polsce w okresie VII kadencji Sejmu są coraz mniej prawdo-
podobne, pomimo iż Unia Europejska w styczniu 2013 r. wystosowała 
ultimatum do polskich władz, nakazując podjęcie niezbędnych działań 
w celu zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, 
odnośnie do kwestii pobierania i przechowywania ludzkich narządów, 
tkanek i komórek. Zagadnienia te miały być de facto uregulowane do 
2006 r. W przypadku braku rekcji polskich władz w tym zakresie, Unia 
Europejska zamierza wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości (Siedlecka 2013b:5). Obecnie droga legislacyjna w zakresie 
szeroko rozumianych kwestii bioetycznych, w tym sztucznego zapłod-
nienia została w rzeczywistości zamrożona, bowiem, w kwietniu 2012 r.  
sejmowa komisja ustawodawcza poparła wniosek konserwatywnego 
posła PO Jacka Żalka, by sprawdzić, czy poszczególne projekty ustaw 
są zgodne z art. 38 konstytucji – tym, który gwarantuje ochronę życia 
(Siedlecka 2013a:8). Sprawę będzie rozstrzygał Trybunał Konstytucyj-
ny, co znacząco wydłuży zakończenie procesu prac legislacyjnych nad 
ustawami bioetycznymi.
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Opinie i postawy społeczeństwa polskiego  
na temat sztucznego zapłodnienia

Problem z naturalnym zapłodnieniem dotyczy coraz większej licz-
by osób. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych niepłodność dotyka ok. 
20–25% par, natomiast w Polsce ten problem dotyczyć może ok. 15–20% 
związków. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała 
niepłodność za chorobę społeczną (Tykwińska-Rutkowska 2007: 82)

Polska, jak wskazano powyżej, jest jednym z nielicznych państw, 
gdzie kwestia sztucznego zapłodnienia in vitro wciąż nie jest prawnie 
usankcjonowana, a jednocześnie istnieje silny opór polityczny, aby kwe-
stię tę uregulować. Istniejący impas w kwestii sztucznego zapłodnienia 
pomiędzy najważniejszymi ugrupowaniami politycznymi może jednak 
zaskakiwać, jeśli dokona się analizy badań opinii społecznych prowa-
dzonych w Polsce od 1995 r. przez Ośrodek Badania Opinii Społecznej 
(OBOP). Od 1995 r. akceptacja dla stosowania tej metody zapłodnie-
nia jest bardzo duża i z niewielkimi zmianami od połowy lat 90. XX w. 
jest na podobnym poziomie. Obecnie 77% dorosłych Polaków uważa, iż 
małżeństwa niepłodne powinny mieć możliwość skorzystania z tej tech-
niki. Jednocześnie 60% społeczeństwa uważa, iż prawo do sztucznego 
zapłodnienia powinny mieć również osoby żyjące w stałym związku 
niemałżeńskim (60%). Poparcie dla zapłodnienia in vitro nie jest już 
jednak takie duże w przypadku samotnych kobiet, dla których możliwe 
byłoby jedynie zapłodnienie heterologiczne (48%). 
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Liczba (w %) zwolenników i przeciwników 
poszczególnych rodzajów sztucznego zapłodnienia
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Wykres 2. Opinia Polaków na temat dopuszczalności stosowania poszczególnych  
form sztucznego zapłodnienia in vitro, na podstawie badań CBOS z 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS (2010, 2012)

Tabela 2. Akceptacja dla sztucznego zapłodnienia a identyfikacja partyjna

Potencjalne elektoraty 
partyjne

Akceptacja dla sztucznego zapłodnienia 
w przypadku małżeństw (w %)

TAK NIE Trudno 
powiedzieć

Ruch Palikota* 100 0 0
Platforma Obywatelska 94 4 2
Sojusz Lewicy Demokratycznej 91 5 4
Polskie Stronnictwo Ludowe 77 21 2
Prawo i Sprawiedliwość 58 37 5

* Wyniki dotyczące elektoratów RP i PSL należy interpretować ostrożnie, ze wzglę-
du na niewielką liczbę zwolenników tych ugrupowań w badanej próbie.

Źródło: Raport CBOS (2012), Podstawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro.

Silne poparcie w społeczeństwie polskim dla stosowania sztucznego 
zapłodnienia przez pary będące w związku małżeńskim jest tym bar-
dziej zaskakujące, gdy dokona się porównania tych wyników z arytmety-
ką sejmową. Przez ostatnie dwie dekady politycy żadnego ugrupowania 
politycznego nie byli w stanie w jakikolwiek sposób uregulować kwestii 
sztucznego zapłodnienia, zarówno poprzez przyzwolenie na stosowanie tej 
metody lub jej zakaz. Jednocześnie żadne ugrupowanie w Sejmie w rze-
czywistości nie było zainteresowane rozwiązaniem tej kwestii w określony 
sposób. Można uznać, iż pomimo różnych skrajnych opinii wyrażanych 
przez polskich polityków na temat sztucznego zapłodnienia, de facto 
wszystkie stronnictwa polityczne były zainteresowane utrzymaniem sta-
tus quo w tym zakresie. Środowiska lewicowe, w okresie gdy sprawowa-
ły władzę, nie chciały doprowadzać do wojny ideologicznej z hierarchami 
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Kościoła katolickiego w Polsce, zwłaszcza że w latach 90. XX w. udało się 
już wypracować kompromis w jednej ważnej sprawie, jaką była aborcja. 
Tymczasem w pierwszej dekadzie XXI w. sprawą najistotniejszą była ak-
cesja Polski do UE i poparcie w tym zakresie ze strony Kościoła katolic-
kiego. Jednocześnie środowiska prawicowe, głoszące na ogół konieczność 
zakazu stosowania in vitro również nie podjęły tego tematu w okresie, gdy 
władzę sprawowała koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Ro-
dzin oraz Samoobrony w latach 2006–2007. Można jedynie antycypować, 
iż być może nie tylko zabrakło czasu, aby ostatecznie zakazać stosowania 
in vitro, ile być może przeważyło przekonanie, iż lepiej pozostawić tę kwe-
stię nierozwiązaną i nie narażać się wyborcom. Niepłodność nie dotyczy 
bowiem tylko nie-katolików, jak i tylko osób o poglądach lewicowych. Jest 
to problem nieznający barw politycznych. Z badania prowadzonego przez 
CBOS w 2012 r. wynika, iż stosowanie metody in vitro przez małżeństwa 
jest akceptowane przez zwolenników wszystkich partii, choć najmniejsza 
aprobata dotyczy elektoratu PiS – 58% (CBOS 2012).

Dlaczego Polska wciąż nie ma ustawy regulującej kwestie 
sztucznego zapłodnienia? 

Debata nad uregulowaniem kwestii in vitro w Polsce jest prowadzona 
przynajmniej od dekady, jednak brak wymaganej w Sejmie zgody unie-
możliwia przyjęcie któregokolwiek z projektów. Na podstawie analizy 
prowadzonego dyskursu należy stwierdzić, iż główną przeszkodą w tym 
zakresie jest istniejący konflikt o charakterze religijno-etycznym i onto-
logicznym. Brak zgody w zakresie jednoznacznego ustalenia statusu on-
tologicznego zarodka powoduje, że środowiska konserwatywne, na ogół 
związane z Kościołem katolickim uważają, że embrion jest początkiem 
życia i należą mu się tym samym wszelkie prawa, jakie posiada człowiek, 
a zgoda na in vitro jest de facto zgodą na selektywną aborcję. Tymczasem 
środowiska skrajnie liberalne sprzeciwiają się takiemu podejściu, twier-
dząc jednocześnie, że zarodki mogą być zarówno mrożone, jak i niszczone, 
bowiem embrion nie jest jeszcze człowiekiem, a jednocześnie zakaz krio-
konserwacji spowodowałby podwyższenie kosztów i tak już drogiej proce-
dury sztucznego zapłodnienia.

Należy podkreślić, biorąc pod uwagę fakt, iż religia katolicka odgry-
wa wciąż ogromną rolę w społeczeństwie polskim, a poszczególne środo-
wiska katolickie, w tym Episkopat Polski ma wpływ na życie polityczne, 
poszczególne stronnictwa polityczne, w tym rządząca PO, nie są obec-
nie zainteresowane ustawowym usankcjonowaniem stosowania in vitro, 
gdyż oznaczałoby to rozpoczęcie wojny ideologiczno-światopoglądowej, 
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a jednocześnie politycznej z Kościołem katolickim. Stanowisko Epi-
skopatu w tym zakresie jest jednoznaczne. Zostało ono przedstawione 
w liście biskupów do polskich polityków w 2010 r., w którym in vitro 
nazwano „młodszą siostrą eugeniki” (List biskupów). Jednocześnie abp. 
Henryk Hoser przed debatą prowadzoną w Sejmie nad in vitro prze-
strzegał posłów, że ci, którzy świadomie poprą ustawy dopuszczające 
stosowanie metody in vitro automatycznie będą poza wspólnotą Kościo-
ła (Wiśniewska 2010: 4).

W prowadzonym w Polsce dyskursie na tematy in vitro ścierają się 
różne stanowiska, aczkolwiek najbardziej słyszalnym jest głos przeciw-
ników legalnego usankcjonowania in vitro, co wynika w dużym stopniu 
z wykorzystywania silnie emocjonalnie nacechowanego języka. Obecnie 
można zauważyć, iż środowiska przeciwne stosowaniu metod rozrodu 
wspomaganego stygmatyzują dzieci poczęte metodą in vitro, nazywając je 
dziećmi Frankensteina (Harpula 2009) czy twierdząc, tak jak ks. Franci-
szek Longechamps de Berier, że „[…] są tacy lekarze, którzy po pierwszym 
spojrzeniu na twarz dziecka wiedzą już, że zostało poczęte z in vitro. Bo ma 
dotykową bruzdę, która jest charakterystyczna dla pewnego zespołu wad 
genetycznych” (Krzyżak 2013: 83). Przeciwnicy in vitro często wykorzy-
stują w prowadzonym dyskursie „syndrom ocalonego” – używany do opisu 
zachowań osób, które przeżyły Holocaust (Radkowska-Walkowicz 2012: 
32). W takim tonie wypowiedziała się Beata Rusiecka, psychoterapeuta 
i superwizor grup „Żywa Nadzieja” dla osób z doświadczeniem przemocy, 
zaniedbania i strat dzieci w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Doradców 
Żywa Nadzieja, według której spotykane są przypadki dzieci, które „[…] 
posiadają cechy osób ocalałych od śmierci. […] Taka osoba przeżywa sil-
ne poczucie winy, zadaje sobie pytania: dlaczego ja żyję, czy mam prawo 
żyć? […] dzieci poczęte drogą in vitro, przez fakt, iż w fazie embrionalnej 
zostały wybrane przez lekarza spośród innych dzieci, odczuwają głęboką 
niepewność dotyczącą swojego prawa do życia” (Jędrzejczyk 2009). 

Niechęć rządzących, a przede wszystkim PO, wobec zmierzenia się 
ze stanowiskiem Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie sztuczne-
go zapłodnienia, zwłaszcza że w samej partii istnieje podział pomiędzy 
skrzydłem konserwatywnym a liberalnym należy uznać zatem za głów-
ną przyczynę inercji występującej wśród polityków. Drugim powodem, 
który można uznać za również bardzo ważny, jest kwestia finansowa. 
Usankcjonowanie in vitro stanowiłoby w rzeczywistości krok w kierun-
ku żądań do finansowania bardzo kosztownej metody leczenia, która 
obecnie jest stosowana głównie przez bogatszą część społeczeństwa. 
Tymczasem, według ministra finansów Jacka Rostowskiego, Polski nie 
stać w kryzysie na refundację sztucznego zapłodnienia (Grochal 2012: 
5). Dlatego też salomonowym wyjściem z patowej sytuacji może okazać 
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się program zdrowotny1 zapowiedziany przez rząd, według którego pary, 
które spełnią określone kryteria2, będą miały sfinansowane trzy pró-
by zapłodnienia pozaustrojowego. Program w rzeczywistości stanowi 
pozorne zwycięstwo rządu, bowiem z jednej strony wycisza na moment 
głosy tych, którzy uważają, iż PO kapituluje przed opozycją i Kościołem 
katolickim, a z drugiej strony z programu znacznie łatwiej rządowi bę-
dzie wycofać się, w przypadku zaistnienia nieoczekiwanych trudności. 
Ponadto, finansowaniem ma być objętych jedynie 15 tysięcy par, co sta-
nowi tylko część wszystkich potrzebujących. Nie będzie to zatem stano-
wiło zagrożenia dla budżetu państwa.
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The socio-political and religious aspects of „in vitro” in Poland

In vitro fertilization (IVF) is one of the main medical problems invoking extreme 
opinions and dividing different social groups. In Poland, even though private infertility 
clinics use in vitro to help infertile people, using this method is still not regulated by 
Polish law. This article presents the aspect of in vitro in Poland and also the issue con-
cerning the difficulties in finding a consensus between different social, religious and 
political groups as far as the acceptance of specific law regulations is concerned. In the 
article different views are presented – in the first place the opinion of chosen religions 
and political parties – as far as the acceptability of using in vitro by infertile people is 
concerned. Moreover, the author indicates the chosen examples of the leading discourse 
about in vitro in Poland. The article presents different ways of stigmatizing both people 
who are using in vitro and people born after the application of this method. 

Key words: in vitro fertilization, embryo, discourse, legislative projects, religion, 
politics.
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Ponowoczesne pojmowanie płci  
– transseksualizm w dyskursie społecznym

Wstęp

Podział na kobiety i mężczyzn jest jednym z podstawowych podzia-
łów społecznych, wyznaczających role jednostki w społeczeństwie oraz 
jej przynależność do różnego rodzaju grup. Poniższy artykuł skupi się 
przede wszystkim na kwestie płciowości, a ściśle rzecz ujmując – na trans-
seksualizmie i jego obrazie w dyskursach naukowych oraz publicznych. 
Analizując zjawisko transseksualizmu, dostrzegamy, że binarny podział 
płciowy wcale nie jest sprawą tak oczywistą, jak mogłoby się wydawać 
i chociaż tego nie zauważamy w codziennym życiu, podczas codziennych 
czynności nasza płeć ma ogromne znaczenie. Tak duże znaczenie płci 
wcale nie ułatwia nam funkcjonowania w społeczeństwie – na pewno nie 
pomaga to osobom z zaburzeniami tożsamości płciowej.

Społeczna definicja płci

Sam termin płeć najczęściej określany jest jako „zespół cech organi-
zmu warunkujących jego zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych 
– gamet żeńskich lub męskich” (Imieliński, Dulko 1988: 13). Wyróżnia-
my płeć męską i żeńską. 

Obecnie płeć określają następujące kryteria:
•  płeć chromosomalna – wyznaczona zostaje przy zapłodnieniu, okre-

ślają ją dwa chromosomy płciowe: u kobiet XX, a u mężczyzn XY;
•  płeć gonadalna – wyznaczana jest przez gruczoły płciowe: jajniki 

u kobiet i jądra u mężczyzn;
•  płeć hormonalna – wyznaczana jest przez czynność wewnątrzwy-

dzielniczą jajników lub jąder;
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•  płeć wewnętrznych narządów płciowych (gonadoforyczna) – wy-
znaczana jest przez zróżnicowanie dróg rozrodczych rozwijających 
się z przewodów gonad;

•  płeć zewnętrznych narządów płciowych – występowanie sromu 
u kobiet oraz moszny i prącia u mężczyzn;

•  płeć fenotypowa – określana jest na podstawie drugorzędnych 
i trzeciorzędnych cech płciowych, chodzi tutaj w znacznej mierze 
o dorosły wygląd osobnika płci męskiej lub żeńskiej; 

•  płeć metaboliczna – określana jest przez rodzaj aparatu enzyma-
tycznego niektórych systemów metabolicznych;

•  płeć socjalna – nadawana dziecku przy narodzinach na podstawie 
wyglądu zewnętrznych narządów płciowych;

•  płeć psychiczna – poczucie przynależności jednostki do danej płci, 
poczucie bycia kobietą albo mężczyzną (Imieliński, Dulko 1988: 13).

Przedstawiona powyżej klasyfikacja ukazuje nam fakt, że o byciu 
kobietą czy mężczyzną nie decydują tylko zewnętrzne narządy płciowe, 
ale szereg innych cech i czynników determinuje naszą przynależność do 
określonej płci. Kobiecość i męskość danej jednostki uzależniona jest od 
szeregu czynników, które uświadamiają nam, że binarny podział płciowy 
nie jest czymś oczywistym. Pojawia się tutaj element psychicznego kry-
terium płci, które w znacznej mierze wpływa na identyfikację jednostki 
i indywidualne poczucie przynależności do grupy kobiet lub mężczyzn. 

Psychiczna identyfikacja płciowa ma kluczowe znaczenie w przy-
padku osób transseksualnych i problemów, z którymi się spotykają. 
Jednak w codziennym życiu to lekarz podczas narodzin określa płeć 
dziecka. Dokonuje tego na podstawie drugorzędnych cech biologicz-
nych, co powoduje, że jego ocena nie zawsze jest trafna. Ale nie zmienia 
to faktu, że zakwalifikowanie nas do rodzaju męskiego lub żeńskiego 
rzutuje na całe nasze dalsze życie, ponieważ już od pierwszych dni ży-
cia jednostka traktowana jest jako chłopiec lub dziewczynka. Wszystkie 
zachowania, sposób ubierania, zabawy podporządkowane są społeczno-
-kulturowym wymaganiom przypisanym do danej płci (Nowicka 2003: 
346–347). 

Jak pisze jedna ze znawczyń tematu kultury – E. Nowicka, podział 
na płcie jest podstawą najprostszych determinantów ról społecznych, 
którym przypisuje się różne wartości. Warto zaznaczyć, że jest to mo-
tyw przeplatający się w wielu opracowaniach na temat płci. Co więcej, 
z faktem biologicznym powiązana jest duża ilość treści kulturowych 
(Nowicka 2003: 346). Rozważania socjologów coraz częściej koncentru-
ją się na tematyce płci. Płeć przestała być traktowana wyłącznie jako 
cecha biologiczna, ale stała się ważnym elementem kultury tworzącym 
tożsamość jednostki. Przemiany zachodzące w sferze płciowości stają 
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się więc wskaźnikiem zmian zachodzących w całym społeczeństwie. 
Gender study rozwija się bardzo szybko. Należy wspomnieć, że ta dzie-
dzina jest ściśle wpisana w nurt badań nad społeczeństwem i kultu-
rą. Różnica stanowisk pomiędzy teoretykami tematu opiera się przede 
wszystkim na założeniu opisującym interpretację podstaw tworzenia 
płci – w zależności, w jakim nurcie osadzony jest dany teoretyk inter-
pretujący płeć jako twór: kulturowy albo społeczny. We współczesnej 
literaturze przedmiotu wprowadza się rozróżnienie na płeć biologiczną 
i płeć kulturową. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, że usta-
lenie, czym jest kobiecość czy też męskość, jak się tworzą, co można 
pojmować jako kobiece, a co jako męskie, wywołuje wiele kontrowersji. 
Współcześnie wielu teoretyków tematu, takich jak: J. Butler, D. J. Cur- 
rant, C.M. Ranzetti opowiada się za ujęciem płci kulturowej jako hi-
storycznie kształtowanego zestawu praktyk społecznych, kulturowych 
i ekonomicznych. Nie istnieje esencja, która uzewnętrznia płeć kulturo-
wą, ani też obiektywny ideał, do którego płeć kulturowa aspiruje. Na-
sza płciowość i atrybuty związane z gender bazują na zakorzenionych 
w kulturze normach (Weisner-Hanks 2011: 4).

Na potrzeby niniejszego artykułu płciowość traktowana będzie jako 
przestrzeń, która podlega nieustannej transgresji, rodzajowi specy-
ficznej gry z ustalonymi konwencjami oraz stereotypami narzuconymi 
jednostce przez społeczeństwo. W tym kontekście wszystkie narzucone 
wzory kulturowe są traktowane jako podstawa do tego, aby je łączyć 
w nowe twory. Oczekiwania społeczne narzucone na jednostkę są igno-
rowane. Rzeczą najważniejszą jest prawo jednostki do samostanowienia 
o sobie. Płeć jest postrzegana jako dobro osobiste, poddawane indywi-
dualnej interpretacji co do wyglądu czy też zachowania1.

Płeć a ponowoczesność

Współczesną rzeczywistość opisuje się na wiele sposobów. Jeden 
z czołowych myślicieli dzisiejszych czasów Jean Baudrillard pisze, że 
współczesność jest: „realizacją postulatów, składających się na nieogra-
niczony projekt działań w stosunku do świata: niech wszystko stanie się 
rzeczywiste, niech wszystko stanie się widzialne i przejrzyste” (Baudril-
lard 2005: 5). Z powyższego cytatu wynika, że współczesna rzeczywistość 
Zachodu staje się światem pozbawionym jasno określonego światopoglą-
du, gdzie zanikają wielkie narracje czy też uniwersalne symbole.

1  www.prawokarne.lex.pl/TRANS.htm.
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Kultury ponowoczesnych społeczeństw charakteryzują się m.in. 
tym, że zanika sfera światopoglądowa. Ulega ona daleko idącej prywa-
tyzacji. Podobne tendencje obserwujemy także w innych sferach kul-
tury symbolicznej, zwłaszcza artystycznej oraz obyczajowej. Kultura 
zachodnia, jak głoszą postmoderniści, przekształca się w zbiór lokal-
nych narracji – w swoisty supermarket oferujący niezliczoną liczbę: 
wartości, idei, stylów życia, scenariuszy na przyszłość, tożsamości i ról 
do odgrywania (Giddens 2001: 187). Ponadto, we wszystkich krajach 
zachodnich dominującymi wartościami stają się: polityka emancypacji, 
różnica, indywidualizm, autokreacja, performance, konsumpcja i roz-
rywka. Lokalne narracje (filozoficzne, naukowe czy artystyczne) kre-
ślą „przygodne” opowieści, w których bohaterami są jednostki – nade 
wszystko ceniące sobie prawo do samostanowienia o swym losie. Chcąc 
scharakteryzować współczesną rzeczywistość Zachodu, należy zwrócić 
uwagę na pluralizm panujący w niej, który obejmuje wszystkie sfery 
naszego życia (z płciowością włącznie). Co więcej, owa wielość podejść 
jest zarówno punktem wyjścia, jak i punktem docelowym (Szlendak 
2004: 123–125). 

Zanik tradycyjnych światopoglądów, w których zawsze występował 
binarny podział na płeć, otworzył drogę do desymbolizacji kategorii 
płci. We współczesnych narracjach męskość oraz kobiecość zostały rozbi-
te. Wiele narracji kreśli wizję świata, w którym bohaterami są jednostki 
z ich prawem do nieograniczonej wręcz autokreacji. To jednostkom na-
daje się prawo do budowania własnej tożsamości (Zwoliński 2006: 56). 
Wcześniej męską tożsamość nabywało się już praktycznie z chwilą na-
rodzin. Od tego momentu rozpoczynało się kreowanie z góry ustalone-
go męskiego lub żeńskiego modelu postrzegania jednostki. Tworzono 
coś w rodzaju społeczeństwa „stanowego”, poza które praktycznie nie 
sposób było wyjść. Ludzie byli przypisywani do stanu męskiego bądź 
kobiecego – w każdym zaś obowiązywały określone prawa, zasady i re-
guły postępowania. Dany stan nakładał na swych członków konkretne 
obowiązki do wykonania i role do odegrania. W narracjach ponowocze-
snych na pierwszym miejscu stawia się, jak wspomniano, prawo jed-
nostki do kreowania własnej tożsamości i własnych scenariuszy życia. 
Męskość i kobiecość nie jest już podstawowym wyróżnikiem człowieka. 
Stąd te dwie kategorie – wcześniej traktowane jako uniwersalne i nie-
zmienne – podlegają procesowi desymbolizacji albo inaczej: dekompo-
zycji (Melosik 2006: 16).

Podejście neopragmatyczne w najtrafniejszy sposób wyjaśnia proces 
desymbolizacji płci, ponieważ zakłada, że ludzie podczas życia tworzą róż-
ne opisy, pomagające im dostosowywać się do rzeczywistości, która sta-
wia im ciągle nowe wyzwania. Rzeczywistość według neopragmatystów 
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jest czymś nieokreślonym. Ludzie żyją pośród rzeczywistości tekstual-
nych. Co więcej, wiedza jednostki jest tworzona z danej perspektywy 
– nie jest uniwersalna, ale zależna od miejsca i czasu. W tym podejściu 
także płciowość jest konstruowana na podobnych zasadach. Oznacza to, 
że nie ma jednego określonego i „najlepszego” wzoru kobiecości czy mę-
skości. W ponowoczesności nie ma jednego ideału płciowego, a co za tym 
idzie wszystkie wzory znajdują swoje miejsce w zależności od sytuacji, 
w jakiej aktualnie jest jednostka. Istotne staje się także to, jaki mo-
del np. płciowy jest jej potrzebny do funkcjonowania w rzeczywistości 
społecznej. Krótko mówiąc podejmujemy działania, które są użyteczne 
– pomagają jednostce w osiągnięciu jakiegoś celu (Melosik 2006: 16). 
Neopragmatyści opowiadają się za odsymbolizowaniem kategorii kobie-
cości i męskości lub chociaż nadania jej charakteru użytkowego. W tym 
ujęciu męskość/kobiecość byłaby jedynie możliwą kategorią określania 
poszczególnych jednostek – potrzebną w pewnych sytuacjach. 

W ponowoczesnym społeczeństwie mamy do czynienia z zanikiem 
tradycyjnych światopoglądów, w tym również tych dotyczących dycho-
tomicznego podziału płci. Stało się to źródłem do desymbolizacji kobie-
cości i męskości. Taki stan rzeczy daje jednostce prawo do autokreacji 
– nieograniczonej autokreacji (Arcimowicz 2003: 45). Zaczyna odcho-
dzić się od odgórnego nadawania płci (na podstawie cech fizycznych 
podczas porodu). Dawniej podział na kobiety i mężczyzn był określony 
i nie można było go zmienić. Jeśli jednostka dokonywała takiej zmiany, 
od razu uznawana była za dewianta i wyrzucana poza margines społe-
czeństwa. Przynależność do określonej płci nadawała jednostce prawa 
i obowiązki, niejako automatycznie określała role społeczne. Od jakie-
goś czasu sytuacja ta ulega zmianie co prawda bardzo powolnie, ale 
da się ją zaobserwować w życiu społecznym. Przeobrażenia zachodzące 
obecnie pozwalają jednostce samej tworzyć swoją tożsamość, co więcej 
nie ma jednego wyznaczonego wzoru kobiecości czy też męskości.

W dzisiejszych czasach męskość i kobiecość opisywana jest na wiele 
różnych sposobów, nie ma jednego ustalonego schematu postępowania, 
co więcej akceptuje się ową wielość. Podstawowym powodem takiego 
stanu rzeczy jest to, że jednym z najważniejszych czynników oraz kon-
tekstów formowania męskości i kobiecości – obok rodziny, grupy rówie-
śniczej i szkoły – są obecnie środki masowego przekazu. Teza, że mass 
media wpływają w pewnym stopniu na poglądy i zachowania odbior-
ców, stała się już aksjomatem (Arcimowicz 2003: 45). W podejściu tra-
dycjonalistycznym wymaga od mężczyzny podporządkowywania sobie 
innych mężczyzn, kobiet i dzieci. Oznacza przymus tłumienia uczuć 
i emocji, broni mężczyźnie wstępu do pełni ludzkich doświadczeń. 
Obecna postać tradycyjnego paradygmatu mężczyzny ukształtowała się 
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pod wpływem wielu czynników. Ważną rolę odegrały wśród nich religia 
judeochrześcijańska, filozofia grecka. Całość tradycyjnego paradygmatu 
męskości został jeszcze umocniony przez Sigmunda Freuda (Renzetti, 
Curran 2005: 87).

Nowy paradygmat męskości i kobiecości akcentuje równość oraz 
partnerstwo mężczyzn i kobiet, uznając te wartości za fundamentalne 
w tworzeniu nowego ładu społecznego. Zawiera koncepcje androgenicz-
ności i samorealizacji rozumiane jako dążenie do pełni człowieczeństwa. 
Mężczyzna nie walczy z istniejącą w nim kobiecością (Głuszek 2000: 67). 
Nowy paradygmat pozwala na eksponowanie zarówno cech męskich, jak 
i kobiecych, pozwala mężczyźnie osiągnąć pełnię indywidualnego po-
tencjału człowieka. Jego dewizą życiową staje się współdziałanie, a nie 
dominacja, jest on partnerem dla kobiet i dzieci. Nowa wizja męskości 
– w przeciwieństwie do wizji tradycyjnej – nie upośledza innych niż he-
teroseksualna tożsamości seksualnych. 

Wyżej zarysowane przemiany przyczyniają się coraz częstszej do dys-
kusji na temat osób nieutożsamiających się z żadną płcią, a także osób 
transseksualnych. Jak można wywnioskować role kobiet i mężczyzn sta-
ją się coraz bardziej tożsame, jednak trudno stwierdzić, czy kiedykol-
wiek się zrównają. Zmiany są zauważalne, przykładem na to może być 
pojawienie się zjawiska transpłciowości, transseksualizmu w dyskursie 
publicznym. Wszelkie „trans-sytuacje” w znacznej mierze wyjaśniane 
są poprzez przemiany ponowoczesności, dlatego też wydawało mi się ko-
nieczne osadzenie transseksualizmu w tym kontekście teoretycznym. 
Niemniej nie zmienia to faktu, że wiedza społeczna na temat transseksu-
lizmu jest wciąż mała, także wyjaśnienie tej problematyki w literaturze 
nie zawsze jest traktowane w sposób merytoryczny. 

Transseksulizm w dyskursach

Przechodząc do ostatniej części artykułu, prezentacji tanspłciowości 
oraz transseksualizmu, należy zaznaczyć, że w ostatnich latach tematyka 
transgender oraz transpłciowości budzą rosnące zainteresowanie społecz-
ne i kulturowe. Popularne przedstawienia tychże zagadnień są obecne 
w mediach. Dziennikarze tabloidów i autorzy reportaży coraz częściej wy-
bierają zjawisko transpłciowości jako temat swoich artykułów oraz pro-
gramów. Osoby transseksulane stają się bohaterami filmów. Nie należy 
nadawać zbyt wielkiego znaczenia tym reprezentacjom, ponieważ wiele 
z nich jedynie powiela stereotypy, ale w pewnym stopniu mogą one uświa-
damiać problemy osób transpłciowych. Co więcej, autorzy zajmujący się 
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zjawiskami trans, podkreślają iż jest to tematyka mająca pozycję zmar-
ginalizowną i trudno doszukiwać się profesjonalnych opracowań w głów-
nym dyskursie, czy to naukowym, czy też medialnym (Hines 2008: 102). 

Transpłciowość traktowana jest jako pojęcie zbiorcze. Wywodzi się 
ono z tłumaczenia angielskiego transgender. Transpłciowość jest określa-
niem medycznych zaburzeń identyfikacji płciowej oraz innych zachowań 
burzących tradycyjne pojęcia męskości i kobiecości. Takie rozróżnianie 
ma w zasadzie charakter „obserwacyjny”. Na transpłciowość składają się: 
transseksualizm, transgenderyzm, transwestytyzm oraz crossdressing2.

Współcześnie akceptowana przez medycynę (klasyfikację ICD-10) 
definicja transseksualizmu brzmi następująco: pacjent pragnie żyć 
i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towa-
rzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia z powodu niewłaściwości wła-
snych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu 
hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie 
najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej3. Dlatego tak często 
przy opisie osób transseksualnych używa się stwierdzenia, że są one 
uwięzione we własnym ciele. 

Podobną definicję transseksualizmu możemy znaleźć na stronie 
fundacji Trans-Fuzja, która pomaga osobom transpłciowym. Transsek-
sualizm to rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologicz-
ną budową ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak 
aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę. Zdefiniowanie 
pojęcia, dostępność definicji daje możliwość zapoznania się ze zjawi-
skiem transseksualizmu. Należy podkreślić, że sam fakt dostrzegania 
osób trans w życiu społecznym nie spowoduje akceptacji takich jedno-
stek. Potrzebna jest konkretna wiedza i poznanie zjawiska, aby móc 
mówić o tolerancji. Nie powinno bagatelizować się przemian w sferze 
płciowości, o których pisano w poprzedniej części pracy, jednak pomimo 
wszelkich zmian podejście stereotypowe jest nadal obecne. 

Kolejnym pojęciem, które zostanie wyjaśnione, jest termin trans- 
westytyzm. Mówiąc o transwestytyzmie, o typie podwójnej roli, zno-
wu możemy przytoczyć medyczną definicję, która brzmi następująco: 
transwestytyzm o typie podwójnej roli to przebieranie się w odzież płci 
przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania 
przynależności do płci przeciwnej, jednak bez chęci bardziej trwałej 
zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego potwierdzenia tej zmiany. 
Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne4. 

2  http://queer.pl/article/186818.
3  Ibidem.
4  Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
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Poza wspomnianymi wyżej pojęciami, istnieje jeszcze jeden z ter-
minów stanowiących istotny element rozważań nad tranpłciowością. 
Jest to crossdresing. Crossdressing określany jest jako zakładanie 
ubrań kulturowo przynależących do tzw. płci przeciwnej5. Należy pod-
kreślić, że dotyczyć może on wszystkich, również tych, którzy z kate-
gorią transpłciowości w ogóle się nie identyfikują, bądź nie mają z nią 
nic wspólnego (np. aktor wcielający się w rolę wymagającą dokonania 
crossdressingu). Termin ten wzbudza wiele kontrowersji w samym 
środowisku osób transpłciowych, gdyż bywa używany do opisywania 
transseksualności rozgrywanej jedynie w przestrzeni kulturowej (tj. 
bez interwencji medycznej), stając się tym samym narzędziem dyskur-
su ignorującego podmiotowość osób transseksualnych i skupiającego 
się jedynie na kulturowych oczekiwaniach wobec ciała ludzkiego, które 
w tym kontekście może być jedynie „męskie” bądź „żeńskie”.

Jak czytamy na stronie fundacji Trans-Fuzja, w codziennym życiu 
przedstawione powyżej terminy są często mylone ze sobą, a ich potocz-
ne znaczenie niejednokrotnie jest zupełnie inne niż ich definicje. Prze-
ciętny członek społeczeństwa nie odróżnia terminów transseksualizm 
czy transwestytyzm, dla niego są to te same pojęcia. Dyskurs medialny 
w wielu wypadkach powiela fałszywe konotacje i stereotypy na temat 
transpłciowości. W przypadku publikacji sytuacja wygląda podobnie6.

Znawczyni tematu transgender Sally Hines następująco pisze o sy-
tuacji tnaspłciowych: „normatywne binarne pojmowanie gender […] 
oznacza, że niektóre transgenderowe osoby zostają wykluczone z no-
wych praw obywatelskich, inne zaś pozostają pozbawione uznania” (Hi-
nes 2008: 102). Jest to kolejny z dowodów na to, że sytuacja osób trans 
jest trudna, a ich problemy są w znacznym stopniu zmarginalizowane.

Co więcej, także opracowania dla młodzieży zaburzają definicję 
transpłciowości, transseksualizmu, a co za tym idzie – tworzą błędny 
obraz tejże problematyki. Jaczewski w swoim skierowanym do chłopców 
podręczniku myli kategorię transwestytyzmu z transseksualizmem, 
pisząc następująco: „Do kategorii ,,dziwnych” zaliczyć trzeba również 
zjawisko raczej rzadkie, choć czasem spotykane. Jest to tak zwany tran-
swestytyzm lub transseksualizm (uf... to jeszcze trudniejsza nazwa!). 
Mianem transwestyty określamy człowieka, który jest niezadowolony 
z własnej płci i czuje się raczej osobnikiem płci przeciwnej. Tak więc 
mężczyzna – choć fizycznie zupełnie normalnie zbudowany – czuje się 
kobietą. I na odwrót. Mają oni wrogi stosunek do swej własnej płci, 
zwłaszcza do swych narządów płciowych. Ich marzeniem jest zmiana 

5  http://transfuzja.org/pl/artykuly/transplciowosc_w_definicjach.htm.
6  Ibidem.
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płci” (Jaczewski 1986: 134). Jak ukazuje powyższy cytat, błędnie ob-
jaśnia się pojęcie transseksualizmu, jednocześnie nadając mu pejora-
tywne znaczenie.

Natomiast publikacja Angego skupia się na problemie płciowego 
rozdwojenia osób homoseksualnych. We fragmencie zatytułowanym 
„Kryzys tożsamości” stawia pytania, jakie rzekomo zadaje sobie osoba 
homoseksualna podczas procesu coming outu: Czy jestem normalny? 
Winny? Kim jestem, kobietą czy mężczyzną? Pomyłką? Hybrydą? (Ange 
1993: 24). Wyszczególnianie problemu identyfikacji za pomocą powyż-
szego słownictwa ewidentnie wskazuje pejoratywne skojarzenie zarówno 
z homoseksualnością, jak i transpłciowością. Ange nie tylko nie rozu-
mie, że aby określić się jako osoba homoseksualna (na poziomie tożsa-
mościowym, nie ekspresji), należy mieć już ustaloną tożsamość płciową, 
lecz także uważa kwestię nieidentyfikowania się z żadną z płciowych 
kategorii za problem, który powinien zostać rozwiązany7.

Analizując podejścia do transeksualizmu, nie można nie wspomnieć 
o organizacji LGB i ich stosunku do osób trans. W tym wypadku trans-
seksualiści i ich problemy spychane są na drugi plan, ponieważ mało 
wspomina się o seksualności osób z zaburzeniami tożsamości płciowej. 
Jak czytamy w poniższym cytacie: „Skrótowiec LGB wydaje się obejmo-
wać jedynie osoby cisgenderowe, co zauważyć można także w codziennej 
pracy organizacji pozarządowych, także tych przedstawiających się jako 
organizacje LGBTQ. Tym bardziej nie dziwi, że pracom poświęconym 
homoseksualizmowi (będącym tak naprawdę pracami analizującymi 
cisgenderowych mężczyzn identyfikujących się z tą kategorią) – obojęt-
nie czy jest to piśmiennictwo stricte naukowe, czy też aspirujące do tako-
wego – również brakuje pełnego spojrzenia na tę problematykę”8. 

W książce ostatnio wydanej przez K. Tomasika, w której autor opi-
suje mniejszości seksualne w czasach PRL-u, znalazł się także rozdział 
poświęcony transseksualizmnowi. Po przeczytaniu tegoż rozdziału od-
nosi się wrażenie, że transseksualizm w Polsce okresu socjalizmu był 
tematem tabu. Nie poruszało się na forum publicznym problemów zwią-
zanych ze zmianą płci. Jedyne wzmianki to te przedstawiające powią-
zanie crossdresingu z filmem, teatrem. Transseksualizm w PRL-u jest 
pewnego rodzaju zagadką, ponieważ nie ma żadnego opracowania, które 
w sposób jasny przedstawiałoby ten temat. Co więcej dostępne materia-
ły jedynie nakreślają nam zjawisko zmiany płci i pozwalają stwierdzić, 
że transseksualizm jak najbardziej był obecny w czasach komunizmu, 
ale nie był omawiany w przestrzeni publicznej (Tomasik 2012).

7  Ibidem.
8  Ibidem.
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Ponadto fakt, że poza datą pierwszej w Polsce operacji zmiany 
płci nie ma żadnej wzmianki o losie osoby, która się temu zabiegowi 
poddała, udowadnia, że mało interesowano się tematyką trans w tam-
tym okresie. W opracowaniu Tomasika czytamy, że: „w Polsce operacje 
zmiany płci wykonuje się od 1963 r.” (Tomasik 2012: 286). Jak wskazuje 
powyższy cytat, operacje zmiany płci zaczęto wykonywać w Polsce wła-
śnie w czasach PRL-u, jednak nie ma informacji, kim była ta osoba i co 
się z nią stało po korekcie.

Transseksualizm, transwestytyzm oraz crossdresing wywołują tak 
wiele kontrowersji, ponieważ dotyczą fundamentalnej sfery ludzkiego 
życia. Transseksualizm jako zjawisko społeczne jest mało znany, jedy-
nie nieliczni znawcy tematyki potrafią wypowiadać się na ten temat, 
natomiast powszechna wiedza jest niewielka. Taki stan rzeczy sprzyja 
narastaniu stereotypów, a nawet powoduje wrogość do osób transsek-
sualnych. Poznanie zjawiska – jego genezy, źródeł powstawania, jest 
warunkiem podstawowym dla zrozumienia i akceptacji zjawiska trans-
seksualizmu. Uświadomienie społeczeństwu, czym jest transseksu-
alizm, spowoduje zmniejszenie wrogości oraz myślenia stereotypowego 
o tych jednostkach. Co więcej, transeksualizm jest z pewnością zjawi-
skiem natury społecznej, gdzie, poza medycyną i prawem, także aspek-
ty społeczne odgrywają istotne znaczenie.
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How we describe sex nowadays  
– transsexuality in social dabate

The purpose of this article is to discuss issues related to the broader issues of 
sexuality and the changes that have occurred in this area over the last few years. Con-
cepts have been analyzed: transsexuality, transvestism, transgression, sex, gender, 
sexuality, sexuality, gender-typical perception, binary division of sex, crossdresing. In 
this article I want to show how importanat is sexuality. The aim of article is transsexu-
ality. How this problem is describe. I will analyse opnion: K. Imieliński, D. Ange. This 
article show how important is sexuality in our life, especially for people who have pro-
blems with their sexuality. 

Key words: transsexuality, transvestism, transgression, sex, gender, sexuality, 
crossdresing.
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Samodyscyplina drogą do zdrowia

Zasadniczą cechą obecnej polityki zdrowotnej, różniącą ją od po-
przednich, jest aktywny udział jednostek w jej realizacji. Wydatnie po-
kazuje to slogan „twoje zdrowie w twoich rękach”. Osiągnięcie celów 
polityki, poprawa stanu zdrowia ludności, zmniejszenie zachorowalno-
ści i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia nie jest możliwe 
bez działań podejmowanych na poziomie jednostkowym. Bez zmiany 
sposobów spędzania wolnego czasu, nawyków żywieniowych, stosowa-
nia używek, nabycia umiejętności radzenia sobie ze stresem. Bez stałego 
monitorowania stanu zdrowia, uznania zdrowia za jedną z naczelnych 
wartości wyznaczających porządek codziennego życia, zainteresowania 
kwestiami zdrowotnymi. Medycyna policyjna, tak skuteczna w epoce 
chorób zakaźnych, jest mało efektywna. Można wprowadzić ustawę za-
kazującą palenia papierosów w miejscach publicznych, ale nikomu nie 
można nakazać zaprzestania palenia. Presja zmiany stylu życia przy-
jąć musi postać wewnętrznego nakazu kierującego wyborami jednostki. 
Tylko wtedy cele polityki zdrowotnej mogą zostać osiągnięte. Oddzia-
ływanie ze strony podmiotów decyzyjnych musi przyjąć formę zdecydo-
wanie bardziej subtelną niż było to dawniej. Bezpośredni przymus nie 
może być zastosowany. Tworzy to nową sytuację społeczną wymagającą 
innych form przymusu i innych rodzajów sankcji. 

Michel Foucault w pracy Nadzorować i karać (1998) analizuje 
zmiany charakteru sankcji karzących stosowanych wobec niepokornych 
członków społeczeństwa. Zmiany te łączy ze zmianą charakteru wła-
dzy. Władza suwerena wymaga sankcji potwierdzających jego potęgę 
i pozycję. Karząc konkretną jednostkę, pokazywała moc gniewu władzy, 
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której ktoś ośmielił się przeciwstawić. Kara musiała być widowiskowa, 
bo przede wszystkim miała odstraszać innych. Stąd tortury, umęczenie 
ciała, potęgowanie bólu i cierpienia. Zadawanie śmierci rozłożone na 
raty. Władza państwowa już tego nie potrzebowała, nie miała tak per-
sonalnego umocowania, suwerenem był lud. Porządek znajdował swe 
odzwierciedlenie także w regułach posługiwania się ciałem, obowiązu-
jących w instytucjach organizujących zbiorowe życie, jak np. więzienie 
czy wojsko. Podporządkowanie jednostek objawiało się w podporządko-
waniu się ich ciał regułom odgórnie narzuconym. Dyscyplinowanie cia-
ła przyjmowało postać nie bezpośredniego jego umartwiania, jak miało 
to miejsce w epoce feudalnej, co formowania zgodnie z określonymi 
normami. Obecnie, jak pisze Foucault w innej pracy, władza przyjmuje 
postać biowładzy, panowania nad zbiorowością, która wprawdzie składa 
się z jednostek, ale najważniejsza jest całość ponadjednostkowa, popu-
lacja. Celem władzy staje się kontrola procesów porządkujących istnie-
nie i rozwój całych populacji, śmiertelności, umieralności, urodzenia. 
Sam Foucault charakteryzuje tę zmianę w sposób następujący: „mamy 
dwie serie: serię ciało–organizm–dyscyplina–instytucja i serię popula-
cja–procesy biologiczne–mechanizmy regulujące–państwo” (Foucault 
2006: 528). Wskazuje na istnienie dwóch podstawowych mechanizmów 
władzy, wchodzących ze sobą w związki – jeden dyscyplinujący, a dru-
gi regulujący. Dyscyplina dotyczy ciała, regulacje obejmują populację. 
Współcześnie obydwa te mechanizmy łączą się ze sobą. Najistotniej-
szym przejawem biowładzy jest dla Foucaulta medycyna. „Medycyna 
to wiedza–władza, która dotyczy jednocześnie ciała i populacji, organi-
zmu i procesów biologicznych, i która zatem będzie miała skutki dyscy-
plinarne i regulacyjne (Foucault 2006: 530). Połączenie mechanizmów 
dyscyplinujących i regulacyjnych obecne jest w normie. „Norma jest 
czymś, co może równie dobrze odnosić się do ciała, które chcemy zdyscy-
plinować, jak i do populacji, którą chcemy uregulować” (Foucault 2006: 
530). Kluczowe znaczenie normy wynika też ze stosunków władzy, wła-
dzy nieobecnej w konkretnym podmiocie, lecz rozproszonej, dotykającej 
wszystkich. Norma wyraża przymus nakładany na jednostki, nie wska-
zując na twórcę normy i dysponenta sankcji.

W rozważaniach Foucaulta, mimo że odnoszą się także do praktyk 
medycznych, medycyna jest podstawowym obszarem ilustrującym jego 
tezy. Jest ona raczej przykładem, systemem odzwierciedlającym naj-
lepiej stosunki władzy, wykluczenia, dyscyplinowania. Dla Foucaulta 
zmiana postawy wobec szaleńców jest w większym stopniu spowodowa-
na zmianą tych stosunków niż rozwojem wiedzy medycznej (Foucault 
1987). Koncepcja biowładzy i biopolityki odnosi się do czasów współcze-
snych. Wydaje się właściwą ramą teoretyczną do prowadzenia rozważań 
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nad stosunkiem do zdrowia, jaki wyraża idea promocji zdrowia. Cele 
formułowane w ramach polityki zdrowotnej wyrastają z i odnoszą się 
do społeczeństwa. Do populacji, jak to określa Foucault. W strategii dla 
Regionu Europejskiego WHO czytamy między innymi: „Cel 12 – reduk-
cja skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narko-
tyków. Do 2015 r. we wszystkich krajach członkowskich powinny zostać 
znacznie ograniczone szkodliwe skutki zdrowotne związane z używa-
niem substancji uzależniających takich jak alkohol, tytoń i środki psy-
chotropowe. W szczególności: 12.1 we wszystkich krajach, odsetek osób 
niepalących powinien wynosić przynajmniej 80%, a blisko 100% dla wie-
ku poniżej 15 lat; 12.2 we wszystkich krajach, konsumpcja alkoholu na 
głowę nie powinna wzrosnąć i nie powinna przekroczyć 6 litrów na rok, 
a powinna być bliska zeru w grupie wieku do 15 lat; 12.3 we wszyst-
kich krajach, powszechność używania nielegalnych środków psychotro-
powych powinna zostać ograniczona o przynajmniej 25%, a umieralność 
z tym związana przynajmniej o 50%” (Zdrowie 21 2001: 29–30).

Jednym z podstawowych pojęć koncepcji biowładzy jest norma. Nor-
ma jest także pojęciem umożliwiającym porządkowanie rzeczywistości 
w rozważaniach poświęconych zdrowiu. Porządkuje rzeczywistość spo-
łeczną i rzeczywistość przyrodniczą. Zdrowym w sensie społecznym 
(zgodnie z ujęciem zaproponowanym przez Talcota Parsonsa) jest ten, 
czyje zachowanie i wygląd nie odbiega istotnie od przyjętych społecz-
nie norm. Organizm uznawany jest za zdrowy, jeśli jego parametry ży-
ciowe zgodne są z określonymi normami (ilość czerwonych ciałek we 
krwi, poziom cukru, poziom ciśnienia itp.). Normy zdrowotne odnoszą-
ce się do jednostek wywodzone są także z wiedzy na temat populacji, 
procesów w niej zachodzących i związków między różnymi czynnikami 
a stanem zdrowia obserwowanych na poziomie makro i mających cha-
rakter związków istotnych statystycznie. Zmniejszenie umieralności 
i zachorowalności na choroby układu krążenia na poziomie zbiorowym 
wymaga zmian na poziomie jednostek. Modelowym przykładem normy 
jest indeks BMI regulujący masę ciała. Powinna się ona mieścić w okre-
ślonych granicach. Celem polityki jest rozwiązywanie problemów zdro-
wotnych, zmniejszenie umieralności i zachorowalności, poprawa stanu 
zdrowia. Bazuje ona na wiedzy dotyczącej populacji, jako że to przede 
wszystkim populacja jest przedmiotem jej zainteresowania. Z tej wie-
dzy, z prawidłowości zachodzących na poziomie zbiorowości wyciąga 
się wnioski będące podstawą budowania norm odnoszących się także 
do jednostek. Polityka stara się budować system różnorodnych presji 
i zachęt nakłaniających jednostki do przestrzegania tych norm. Zasady 
zdrowotne obecne nie tylko w podręcznikach, poradnikach, materiałach 
edukacyjnych, informatorach, ale także w mediach, reklamach, rynku 
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tworzą przestrzeń oplatającą jednostki systemem powinności i przymu-
sów. Systemem władzy w rozumieniu Foucaulta. Stają się elementem 
rzeczywistości, w jakiej żyje jednostka. 

Stwierdzenie Giddensa – „Jesteśmy nie tym, czym jesteśmy, ale 
tym, co z siebie zrobimy” (Giddens 2001: 105) wyraża istotę sytuacji 
jednostki w ponowoczesnej rzeczywistości. Obowiązki wobec społeczeń-
stwa przyjmują postać obowiązków wobec samego siebie. „Jednostka 
w zindywidualizowanym społeczeństwie musi nauczyć się, pod groźbą 
kary permanentnego upośledzenia, pojmować samą siebie jako ośrodek 
działania, jako biuro planistyczne własnej biografii, własnych umiejęt-
ności, orientacji, kontaktów partnerskich itp.” (Beck 2002: 203). Wol-
ność, jedna z naczelnych wartości tego społeczeństwa, jest wolnością 
od tradycji, rodziny i społecznej przynależności, jest wolnością wyboru. 
Jednostka nie musi przestrzegać tradycyjnych reguł czy podporządko-
wać interesom rodziny, klasowa przynależność nie determinuje prze-
biegu jej biografii. Dokonując wyborów, określa siebie i swą społeczną 
tożsamość, wyrażając tym samym realizację społecznych oczekiwań. 
Wolność wyboru jest jednocześnie przymusem. „Nie ma wyboru, trze-
ba wybierać” zauważa Giddens. Analizując seksualność Giddens, na-
wiązując do Foucault, wyraźnie nie zgadza się z wieloma jego tezami. 
Stwierdza: „…ciało staje w centrum zainteresowania władzy admini-
stracyjnej, niemniej jednocześnie staje się widocznym nośnikiem toż-
samości, coraz silniej wpisanym w styl życia, jaki wybiera jednostka” 
(Giddens 2007: 46). Żyjąc w społeczeństwie rynku idei jednostka staje 
przed wielością możliwych wyborów, każdy z nich może być właściwy, 
choć nie każdy jest w takim samym stopniu możliwy do realizacji. Dą-
żenie do zdrowia podlega tym samym zasadom. 

Samorealizacja oznacza samodyscyplinę. Jednostka nie musi, a na-
wet nie może powielać schematów działania wyniesionych ze swej rodzi-
ny pochodzenia, ale przecież nie oznacza to, że nie musi przestrzegać 
żadnych schematów. Wybór spośród wielości nie może być automatycz-
ny, wymaga każdorazowego uprawomocnienia, sięgania do systemu 
wiedzy uzasadniającego jego słuszność. Wydawać by się mogło, że w od-
niesieniu do zdrowia wybory są dość proste. Wszak reguł postępowania 
i systemu uprawomocnienia dostarcza naukowa medycyna. Wystarczy 
przestrzegać norm zdrowego żywienia, stosowania używek, form aktyw-
ności fizycznej itp. Tak jednak nie jest. Po pierwsze nauka wciąż się 
rozwija, także poprzez obalanie dotychczasowych twierdzeń. Nie daje 
stabilnego systemu uprawomocnień, stanowiącego bezpieczne uniwer-
sum symboliczne. Po drugie nie jest jedynym systemem wiedzy i przeko-
nań, do jakiego może sięgnąć jednostka. Zmienność naukowych definicji 
nie sprzyja wierności nauce jako systemowi legitymizującemu działania. 
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Po trzecie rzeczywistość będąca przedmiotem zainteresowania nauki 
nie jest tożsama z codzienną rzeczywistością doświadczaną przez jed-
nostki. Opis naukowy nie ma wiele wspólnego z potocznym odbiorem 
świata. Jednostka jest zmuszona porządkować swoje codzienne życie 
zgodnie z normami tworzonymi przez ekspertów, interpretować otacza-
jącą rzeczywistość, sięgając po wiedzę tworzoną przez ekspertów. „Głów-
nym czynnikiem strukturacji tożsamości jednostki staje się refleksyjne 
planowanie życia, które ze swej natury zakłada ocenę ryzyka zapośred-
niczoną przez kontakt z systemami eksperckimi” (Giddens 2001: 8). 

Normy zdrowotne budowane są w oparciu o szacunki wystąpienia 
ryzyka, wywodzone z statystycznych zależności występujących na po-
ziomie zbiorowości. Czytamy na przykład: „w prospektywnych bada-
niach epidemiologicznych przeprowadzonych w Szwecji w populacji 300 
tys. noworodków stwierdzono m.in., że ryzyko zgonu noworodka matki 
palącej jest o 40% większe w trakcie porodu i o 20% większe w okre-
sie okołoporodowym niż w przypadku noworodków matek niepalących 
(Zatoński, Przewoźniak 1992: 266), czy też – „względne ryzyko zapa-
dalności na cukrzycę jest półtora raza wyższe przy nadwadze do 15%, 
trzy razy wyższe przy nadwadze do 25% i 8 razy wyższe przy nadwadze 
powyżej 25%” (Szponar 1992: 238). Ocena skuteczności metod polityki 
zdrowotnej dokonywana jest podobnie w skali całej populacji. Szacowa-
nie możliwości wystąpienia choroby w kategoriach jakiegoś procentowo 
określonego prawdopodobieństwa nie daje poczucia bezpieczeństwa. 
Różnica między 65% a 5% jest ogromna, niemniej nawet owe 5% ozna-
cza możliwość zachorowania. Eksperckie regulacje nie tworzą oswojonej 
rzeczywistości, nie układają się w jasny układ ścieżek, którymi można 
podążać niemal automatycznie. Niemniej pełnią one podobną rolę jak 
regulacje oparte na religii czy tradycji, tworzą rzeczywistość dnia co-
dziennego współczesnej jednostki. Giddens zauważa, że ramy działania 
jednostkowego w społeczeństwie późnej nowoczesności wyznaczane są 
przez zinstytucjonalizowany dyskurs. Określona terminologia, koncep-
cje i idee przekształcają się w zrutynizowane formy. Giddens, opisując 
tę nową sytuację społeczną, posługuje się pojęciem refleksyjności insty-
tucjonalnej (Giddens 2007).

Samodyscyplina w dążeniu do zdrowia oznacza konieczność utrzy-
mywania dyscypliny w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wiele codzien-
nych, rutynowych czynności wymaga wpisania w reżim, oznaczający 
ścisłe kontrolowanie tego, co się robi. Jedzenie jest jedną z kluczowych 
dla zdrowia praktyk. Nie może pozostawać zachowaniem nawykowym, 
realizowanym bez namysłu. Reguły zdrowotne nakazują zwracanie 
uwagi na to, co, ile i jak się je. Przyjmują postać reżimów dietetycz-
nych. „Dziś każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych, z wyjątkiem ludzi 
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bardzo ubogich, „jest na diecie” (Giddens 2007: 46). Badania przepro-
wadzone w USA wśród ponad 2000 specjalistów od zasobów ludzkich 
wykazały, że gdyby badani mieli wybierać kandydata do pracy między 
osobą z nadwagą i osobą z normalną masą ciała, to 93% wybrałoby 
tego ostatniego. Nie jest to kwestia wyglądu, istotnego na wielu sta-
nowiskach pracy. W przekonaniu 40% badanych nadwaga jest oznaką 
braku samodyscypliny (Wilkinson, Pockett 2011). Szczupłość oznacza 
przynależność do wyższej klasy. Jak zauważa C. Levi-Strauss, bogate 
kobiety Zachodu spożywają dziennie tyle samo kalorii, co najbiedniej-
sze kobiety Indii (Levi-Strauss 2008). Tylko przyczyny tego stanu rze-
czy są diametralnie różne.

Nie tylko kaloryczność jest ważna, także sposób przyrządzania, 
komponowanie potraw, nie wspominając o liczbie i regularności spo-
żywanych posiłków. Nadzorowi podlega już sam proces nabywania 
produktów. Sposób ich produkcji, przechowywania, składniki, termin 
ważności wszystko to powinno podlegać uważnej ocenie ze strony świa-
domego konsumenta. Podobnie z aktywnością fizyczną. Jest ona, obok 
odżywiania, wymieniana, jako jedna z praktyk w największym stopniu 
odpowiadająca za stan zdrowia. W przeciwieństwie do odżywiania nie 
jest jednak stałym elementem codziennego życia, będącego warunkiem 
chociażby biologicznego przetrwania. Ruch towarzyszący codziennym 
czynnościom, takim jak praca zawodowa czy domowa, nie jest zalicza-
ny do zachowań prozdrowotnych. Niektóre z nich mogą wręcz szkodzić 
zdrowiu, np. ciężka praca fizyczna czy w stałej pozycji ciała. Aktywność 
fizyczna wymaga dodatkowego wysiłku wykraczającego poza te zwią-
zane z rutyną codziennego życia. Zalecenia przyjmujące postać 3*30, 
czyli wysiłek trwający 30 minut, powtarzany 3 razy w tygodniu, z na-
tężeniem powodującym wzrost tętna do 130 uderzeń na minutę, trud-
no wpisać w taką codzienność. Wymuszają one dodatkową aktywność, 
której nadrzędnym celem jest właśnie ruch, po to się ją podejmuje, by 
uruchomić różne partie mięśni. Ważna jest systematyczność i konse-
kwencja. Tylko długotrwałe działanie przyniesie pożądane efekty.

Przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem oznacza przede wszystkim 
nadzór nad czynnikami temu zdrowiu zagrażającymi. Elementarnym 
działaniem tego typu jest monitorowanie stanu organizmu pod tym ką-
tem. Przeprowadzanie badań kontrolnych, takich jak pomiar poziomu 
cholesterolu czy badania mammograficzne, staje się podstawowym obo-
wiązkiem każdej jednostki. Nie tak dawno obiegła media informacja 
o operacji usunięcia obu piersi, jakiej poddała się Angelina Jolie. Ko-
mentarze były różne, niemniej atmosfera, jaka się wytworzyła wokół jej 
decyzji, skupiała się na odpowiedzialności, jaką jednostka podejmuje 
w związku ze swoim zdrowiem. Dojrzała i odpowiedzialna jednostka 
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(Angelina Jolie argumentowała to głównie odpowiedzialnością za dzie-
ci) powinna przynajmniej rozważyć tego typu decyzje. Dyskurs tworzą-
cy się wokół chorób uznawanych za warunkowane genetycznie stanowi 
doskonałą ilustrację tez Foucaulta i jego koncepcji władzy-wiedzy. 
Jak zauważa Jan Domaradzki, „Choroba nie jest już bowiem wyłącz-
nie immanentną cechą organizmu, na którą nie ma się wpływu, ale 
zależy od osobistych wyborów. A ponieważ dzięki genetyce można po-
znać i zarządzać ryzykiem, bierność i abnegacja jawią się jako prze-
jaw irracjonalności i nieodpowiedzialności. Jednostki są zobligowane 
do aktywnego działania na rzecz uzyskania wiedzy […]. Służy to bo-
wiem publicznemu dobru: redukcji kosztów i trosce o «zdrowe» społe-
czeństwo. Genetyczną prudencję utożsamia się wręcz z patriotyzmem” 
(Domaradzki 2012: 163). W świadomości społecznej przekonanie o ko-
nieczności monitorowania stanu organizmu staje się jednym z ele-
mentów tę świadomość charakteryzujących. Badania przeprowadzone 
wśród osób poddających się badaniom genetycznym, mającym wykazać 
stopień zagrożenia chorobą Huntingtona, wykazały istnienie pewnej 
presji wyrażającej się przekonaniem, że powinno się takie badania 
przeprowadzić (Taylor 2004). Badania kontrolne skupione na obecno-
ści patologicznych zmian w organizmie lub elementów mogących takie 
zmiany uruchomić wymagają dyscypliny związanej z przestrzeganiem 
terminów (badania mammograficzne po 50 roku życia powinno się wy-
konywać każdego roku), korzystaniem z odpowiednich usług, a także 
z odpowiednią reakcją na wyniki. 

Podane tutaj przykładowe działania jednostek, będące przejawem 
jej dbałości o zdrowie, wyrażają jej uświadomioną konieczność podej-
mowania działań tego typu. Świadomość przyjmuje postać uzasad-
nienia dokonywanych wyborów. Robię to, ponieważ… W odniesieniu 
do tego zjawiska, uzasadniania różnych działań, stosowane jest we 
współczesnej socjologii pojęcie refleksyjności. Refleksyjność, zdaniem 
Kaufmanna, jest wymuszona, jest efektem procesów społecznych, nie 
zaś indywidualnych decyzji i procesów myślowych. Kultura nie stanowi 
jednolitego monolitu, całościowy habitus rozpadł się na kilka habitu-
sów, nie ma jednoznacznego systemu regulacji porządkujących jednost-
kowe zachowania. W zamian jednostka otrzymuje wiele habitusów, 
wiele możliwych, w podobnym stopniu społecznie akceptowanych, sche-
matów postępowania (Kaufmann 2004). „Nowoczesność stawia przed 
jednostką całą gamę rozmaitych możliwości, a równocześnie, z racji 
braku fundamentalistycznych zapędów, nie udziela wskazówek, które 
z nich powinno się wybrać” (Giddens 2001: 112). Skoro każdy z nich 
jest możliwy, a wybiera się tylko jeden, to taki wybór wymusza uza-
sadnienia. Dlaczego ten, a nie inny. W tych wyborach przejawia się 
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społeczna tożsamość jednostki. W nich i w ich uzasadnieniach jednost-
ka się określa, kim jest w społeczeństwie. Konieczność uzasadniania 
wiąże się z koniecznością sięgania do jakiegoś systemu wiedzy, nie ma 
już możliwości bezrefleksyjnego powielania schematów uświęconych 
przez tradycję. Dla Giddensa „refleksyjność nowoczesności oznacza, że 
większa część społecznej aktywności i materialnego stosunku do przy-
rody jest systematycznie poddawana rewizji ze względu na nowo zdoby-
te wiadomości lub nabytą wiedzę” (Giddens 2001: 29). Ta konieczność 
dokonywania systematycznej weryfikacji posiadanej wiedzy i gotowość 
do przyswajania nowej staje się elementem charakterystycznym współ-
czesnej rzeczywistości. „Nowoczesna instytucjonalizacja zasady rady-
kalnego powątpiewania polega na dążeniu do formułowania wszelkiej 
wiedzy w postaci hipotez, czyli twierdzeń, które jak najbardziej mogą 
być prawdziwe, ale są z zasady zawsze otwarte na rewizję i w każdej 
chwili mogą zostać odrzucone” (Giddens 2001: 5). Ta sytuacja wymusza 
swoisty stan czujności u jednostek, odnoszący się do przyswajania no-
wych informacji i modyfikacji starych.

W społeczeństwie, w którym nie obowiązuje jeden monolityczny ha-
bitus, różne systemy wiedzy i przekonań istnieją obok siebie, funkcjo-
nując na swoistym „rynku” idei. Systemem dostarczającym wyjaśnień 
związanych ze zdrowiem jest przede wszystkim naukowa medycyna. Ale 
nie tylko. Istnieje wiele systemów, chociażby religijnych, zawierających 
elementy odnoszące się do zdrowia i choroby. I nie tylko religijnych. 
Przykładem może być szeroko rozumiany ruch zielonych i ideologia 
ekologiczna. Wiele z tez, które głoszą, uzasadnianych jest skutkami dla 
zdrowia. Eksperci, będący przedstawicielami różnych systemów, najczę-
ściej nie zgadzają się ze sobą. Mają inne zdanie na temat jakiegoś typu 
zagrożeń i inne rozwiązania proponują jako właściwe. Przykładów jest 
wiele, można wymienić chociażby dyskusję, jaka toczy się wokół GMO 
czy elektrowni atomowych. Każda ze stron sporu przytacza argumen-
ty i powołuje się na wyniki badań. Naukowe uzasadnienie głoszonych 
twierdzeń służy stworzeniu wrażenia ich obiektywności i niezależności 
od subiektywnych przekonań. Przeciętna jednostka może czuć się za-
gubiona w tej wielości istniejących sądów. „Zasadniczo, wiedza, która 
składa się na nowoczesne formy ekspertyzy, jest dostępna każdemu, 
komu tylko starczy środków, czasu i energii, żeby ją zdobyć. Fakt, że 
wszystko, co może osiągnąć jednostka, jest bycie ekspertem w zakre-
sie jednego czy dwóch niewielkich skrawków nowoczesnych systemów 
wiedzy, oznacza, że dla większości systemy abstrakcyjne pozostają 
nieprzeniknione. Ich nieprzeniknioność […] bierze się z samego nasi-
lenia specjalizacji, której domagają się i której sprzyjają systemy abs-
trakcyjne” (Giddens 2001: 44). Jednostka staje wobec pytania – komu 
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wierzyć? Czyje argumenty są bardziej przekonujące? Nie jest to tylko 
kwestia wiary. Wybory wymagają przecież uzasadnienia. Ale nawet 
największym autorytetom można wierzyć tylko do pewnego momentu. 
Wiedza cały czas się rozwija i obowiązujące twierdzenia mogą w każdej 
chwili zostać obalone. Nie wystarczy zaufać, np. naukowej medycynie 
i realizować jej zalecenia. Należy monitorować postępy wiedzy, nowe 
odkrycia i wnioski, przedostające się do społecznej świadomości za po-
średnictwem mass mediów. To eksperci definiują zagrożenia zdrowot-
ne i sposoby ich eliminowania. Postęp wiedzy przynosi nowe odkrycia 
i nowe rodzaje zagrożeń, weryfikuje przekonania na temat poznanych 
już czynników ryzyka. Jednostka musi wykazać się samodyscypliną, 
przejmując kontrolę nad swoim zdrowiem. 
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Self-discipline – the way toward health

The rule is one of the basic idea of Foucault’s conception of biopower and biopo-
litics. Rules became one of the most important tools for assessment of health. Health 
depends on individuals’ actions, idea “yours health is in yours hands” is basic for effec-
tiveness of contemporary health policy. Individuals should live healthy according to 
patterns create by science, medicine. It isn’t easy task. Science discover new risk fac-
tors to health, rules for a healthy lifestyle are changing. Individuals have to pay atten-
tion to these changes. They are required to be disciplined. Eating became action 
planning very carefully. Free time doesn’t stay really free time. Leisure time means 
new duties. Physical activities, one of the most important part of healthy lifestyle, have 
to be regular and connection with physical effort. Healthy lifestyle means also regular 
medical appointment to checkup. 

Key words: self-discipline, health, biopower, biopolitics, risk.
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Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży  
wobec zdrowia jako wartości  

Rozwój Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
w województwie podkarpackim

Wstęp 

Postawy wobec zdrowia zależą od stylu życia i kultury, w której 
człowiek jest wychowany. Decydujące znaczenie w zdobywaniu do-
świadczeń z zakresu ochrony zdrowia i postępowania w przypadku 
jego zagrożenia ma środowisko rodzinne, dlatego trudno jest człowie-
kowi zmienić utrwalone nawyki wyniesione z domu. Jest truizmem 
twierdzenie, że jakość powietrza atmosferycznego, wody służącej do 
picia i zaspokajania potrzeb higienicznych, do uprawy roślin i hodowli 
zwierząt gospodarskich oraz jakość spożywanej żywności to warunki 
niezbędne do utrzymania zdrowia siedliskowego i ochrony przed czyn-
nikami ryzyka. Jednak pomimo posiadanej w tym zakresie wiedzy, 
ludzie coraz częściej sięgają po produkty spożywcze wysoko przetwo-
rzone i konserwowane, zanieczyszczają środowisko przez spalanie od-
padów przeznaczonych do utylizacji, stosowanie pestycydów, nawozów 
sztucznych i detergentów.

Do czynników warunkujących potencjał zdrowotny w sferze psy-
chicznej i społecznej zaliczamy umiejętność radzenia sobie ze stresem 
sytuacyjnym, poprawne relacje intra/interpersonalne oraz niezaburzo-
ną komunikację społeczną. Konflikty, długotrwały stres i brak poczucia 
satysfakcji życiowej również wpływają niekorzystnie  na zdrowie soma-
tyczne. Kolejnymi zagrożeniami są: bezrobocie, kryzys ekonomiczny 
i coraz większa przepaść pomiędzy osobami/grupami posiadającymi 
wysoki standard życia, a żyjącymi na poziomie niegwarantującym mi-
nimum socjalnego czy egzystencjalnego. Ponadto prezentowane w prze-
strzeni wirtualnej modele życia i konsumpcji obce naszej kulturze 
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nasilają tendencje do podążania za tymi standardami, często bezkry-
tycznie, w szybkim tempie. Niejednokrotnie człowiek odczuwa rozcza-
rowanie, gdy zamiast spodziewanych korzyści ponosi wysokie koszty 
materialne i naraża się na utratę zdrowia. 

Opracowanie jest próbą ukazania zmian postaw wobec zdrowia na 
podstawie literatury przedmiotu i realizacji celów wytyczonych przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) w programie Szkół Promujących 
Zdrowie (SzPZ), opartym na priorytetach określonych przez Narodowy 
Program Zdrowia (NPZ). 

Koncepcje zdrowia w ujęciu historycznym

Hipokrates nazywany „ojcem medycyny europejskiej” twierdził, że 
równowaga między człowiekiem i jego otoczeniem zapewnia zdrowie, 
a brak tej równowagi oznacza chorobę. Była to historyczno-ewolucyjna 
koncepcja zdrowia. Z kolei Kartezjusz porównywał organizm ludzki 
do precyzyjnej i doskonale działającej maszyny. Tę koncepcję nazwano 
mechanistyczno-redukcjonistyczną, ponieważ panowało przekonanie, 
że w przypadku choroby należy „naprawiać” zdrowie człowieka chorego 
jako „uszkodzonej maszyny biologicznej” (Kulik 2002: 16).

W starożytności uważano, że niezależnie od wieku, ruch i racjo-
nalne żywienie mają duże znaczenie w życiu człowieka. Galen uznał, 
że ciało ludzkie składa się z czterech płynów (krew, flegma, żółć żółta, 
żółć czarna), którym odpowiadają cztery elementy tworzące świat (po-
wietrze, woda, ogień ziemia) i jego jakości (gorąco, wilgotno, sucho, 
zimno), a zdrowie zależy od zrównoważonego i proporcjonalnego zmie-
szania płynów ustrojowych. Uznawał także dwa źródła  zagrożenia 
zdrowia człowieka: wewnętrzne – podeszły wiek oraz zmiany w stałym 
obiegu substancji w organizmie, i zewnętrzne – czynniki środowiska 
(Karczewski 2002: 6).

Lekarze greccy i rzymscy opierali pojęcie zdrowia na zachowaniu 
równowagi następujących czynników: powietrza i światła, jedzenia i pi-
cia, ruchu i odpoczynku, snu i czuwania, wydzielania i wydalania oraz 
emocji. Wyróżniono zależne i niezależne od człowieka czynności fizjolo-
giczne oraz odchylenia patologiczne. Według Platona zdrowie oznaczało 
doskonalenie stylu życia związanego z dietą oraz rozwojem duchowym 
i kulturalnym. Plutarch zalecał aktywność i pracę. Stoicy przypisywali 
zdrowiu fizycznemu niską wartość, uznając za najważniejsze dla zdrowia 
rozwój i harmonię umysłową. Miernikiem poziomu kultury w czasach 
starożytnych był sposób życia w zdrowiu i radzenie sobie w chorobie. 
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Piękno i cnota stanowiły jedność, a gimnastyka, muzyka, taniec i poezja 
miały służyć ciału i duszy. Najważniejsza w postępowaniu terapeutycz-
nym była dieta, następnie farmakoterapia, a na końcu chirurgia (Kar-
czewski 2002: 7). 

W chrześcijańskim średniowieczu zdrowie oznaczało nie tylko brak 
choroby i cierpienia, ale także zdolność do ich znoszenia. Uważano, że 
choroba to boska kara za grzechy. Ciało traktowano jako „naczynie du-
szy”, które należało utrzymywać w czystości. Porządek klasztorny wpro-
wadzał zasady higieny ogólnej i higieny żywienia. Paracelsus został 
uznany za symbol przejścia od średniowiecza do czasów nowożytnych, 
jako twórca doktryny makro- i mikrokosmosu. Według niej zdrowie 
nie jest dawane przez naturę, tylko musi być ciągle zdobywane, a czas 
śmierci zależy wyłącznie od człowieka (Karczewski 2002: 8). 

Coraz większe skupiska ludności związane z rozwojem miast miały 
wpływ na wzrost ryzyka chorób. Zaniedbania higieniczne, brak dostę-
pu do dobrej jakościowo wody, brak kanalizacji, transport i magazyno-
wanie żywności – skutkowały występowaniem wielu chorób zakaźnych 
i epidemii dziesiątkujących ludność Europy. Wobec sytuacji zagroże-
nia zdrowia całych populacji opracowano normy postępowania w for-
mie przepisów o porządkach sanitarnych, o kontroli handlu żywnością, 
o postępowaniu na wypadek epidemii. Dla poprawienia stanu higieny 
publicznej budowano urządzenia sanitarne (wodociągi, kanalizację, 
łaźnie publiczne). Nad przestrzeganiem przepisów czuwała policja sa-
nitarna (Karczewski 2002: 8).

Około połowy XIX wieku wyodrębniono publiczną służbę zdrowia 
pod kierunkiem lekarzy-higienistów oraz stworzono fundamenty pod 
higienę naukową. Anglia była pierwszym krajem, w którym powoła-
no instytucje sprawujące nadzór nad zdrowiem ludności i higieną ko-
munalną. Warunki życia proletariatu przemysłowego urągały zasadom 
higieny, co sprzyjało epidemiom, zaś ruch handlowy łączący porty an-
gielskie z krajami kolonialnymi powodował inwazję chorób tropikalnych. 
Angielski model publicznej służby zdrowia i higieny komunalnej stał się 
wzorem dla Europy i Ameryki Północnej. Odkrycia Pasteura, Kocha 
i Pettenkoffera przyczyniły się do rozwoju mikrobiologii, epidemiologii 
i higieny. Pettenkoffer założył pierwszą na świecie Katedrę Higieny na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Monachium w 1864 r. Uznano go 
za prekursora higieny jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Na jego 
cześć nazwano normę zanieczyszczenia powietrza 0,1% CO2 wskaźni-
kiem Pettenkoffera (Karczewski 2002: 9). 

Przed 1918 r. działali w Polsce wybitni uczeni w dziedzinie higieny: 
profesor Teofil Wisłocki, profesor Odo Bujwid, Józef Polak. Po odzyska-
niu niepodległości ówczesne władze państwowe powołały Państwowy 
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Zakład Higieny. Wybitnymi higienistami w Polsce międzywojennej byli 
profesorowie: Witold Chodźko w Lublinie i Marcin Kacprzak w War-
szawie. Higiena to dziedzina naukowa, która miała ogromne znacze-
nie w określaniu norm czynników potęgujących zdrowie i eliminowaniu 
przyczyn zagrożeń zdrowotnych (Karczewski 2002: 9).

Współczesne koncepcje zdrowia

Przemiany środowiska fizycznego i społecznego mają wpływ na sfe-
rę zdrowia jednostki i społeczeństwa. Wzrasta liczba czynników, któ-
re „wymuszają” na organizmie człowieka konieczność dokonywania 
rozmaitych „metamorfoz” niezbędnych do przystosowania się do życia 
i funkcjonowania w środowisku oraz możliwości obrony przed zagro-
żeniami. Dotyczy to zarówno warunków środowiska, jak też nowych – 
obcych dla organizmu substancji. Im więcej „nowości” wprowadzamy 
bezpośrednio do organizmu lub do środowiska, tym trudniej zapobie-
gać niekorzystnym wpływom na zdrowie, czego przykładem może być 
wzrost liczby zachorowań na alergie i nowotwory.

Jednym z następstw procesu transformacji systemowej i globaliza-
cji jest zjawisko wzmożonych migracji, które dotyczy głównie ludności 
z regionów o niskim standardzie życia, wysokiej stopie bezrobocia i po-
głębiającym się kryzysie ekonomicznym. Sytuację pogarsza fakt sta-
rzenia się społeczeństwa, brak zabezpieczeń socjalnych sprzyjających 
odnawialności pokoleń (brak mieszkań, błędna polityka prorodzinna, 
priorytet kariery zawodowej i poziomu konsumpcji nad wartościami 
gwarantującymi stabilną sytuację rodziny oraz wychowanie potomstwa 
w poczuciu bezpieczeństwa). Jedyną drogą do utrzymania i poprawy 
potencjału zdrowotnego jest wzrost odpowiedzialności człowieka za 
skutki ingerencji w środowisko, poprzez zastosowanie środków prewen-
cyjnych, zapobiegających działaniom wbrew naturze. 

Pierwsza definicja zdrowia, przyjęta przez WHO w 1948 r., brzmia-
ła: „Zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie 
wyłącznie brak choroby bądź niedomagania” (Karczewski 2002: 11). 
W latach 60. XX w. uznawano wpływ uwarunkowań genetycznych za 
istotny czynnik dla zdrowia międzypokoleniowego, co określała defini-
cja: „Zdrowie to stan lub zdolność organizmu ludzkiego do wykazywa-
nia odpowiednich czynności w określonych warunkach środowiskowych 
i genetycznych” (Karczewski 2002: 12). Definicja zdrowia z lat 90. XX w.,  
nazywana „ekologiczno-ewolucyjną” głosi: „Zdrowie jest to stan swoistej 
równowagi albo oddziaływania między układem, jaki stanowi organizm 
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człowieka a otaczającym go środowiskiem zewnętrznym, równowagi 
umożliwiającej trwanie, rozwój i reprodukcję człowieka” (Karczewski 
2002: 12).

Dla polityki zdrowotnej nowoczesnego państwa zdrowie społeczeń-
stwa powinno być priorytetem, jako wartość umożliwiająca wszech-
stronny rozwój, dobrobyt i stanowiąca drogę do szczęścia osobistego 
i rodzinnego. Działalność profesjonalistów w dziedzinie zdrowia i higie-
ny powinna skupiać się na edukacji w kierunku wykształcenia nawyków 
i zachowań niezbędnych do utrzymania potencjału zdrowotnego czło-
wieka w każdym okresie życia. Przedstawiciele współczesnej koncep-
cji zdrowia środowiskowego uznają za priorytet równowagę pomiędzy 
człowiekiem a środowiskiem, ponieważ w dobie cywilizacji technicznej 
nie zauważył on wyczerpywania się zasobów zdrowotnych i zagrożeń 
związanych ze skutkami swojej działalności. Nie docenia także zdrowia 
jako kapitału, umożliwiającego mu rozwój i odpowiedni poziom życia 
(Kulik 2002: 20).

Statystyki zdrowotne i raporty WHO wykazują wzrost zachorowal-
ności i niepełnosprawności oraz przedwczesnych zgonów, których źródło 
tkwi w przemianach cywilizacyjnych. Efektem tego są ustawy, dekre-
ty i wytyczne dla poszczególnych regionów świata w zakresie realiza-
cji zadań służących poprawie zdrowia społeczeństwa. Każde państwo 
w oparciu o statystyki zdrowotne i wyniki badań określa cele, opraco-
wuje plany i sposoby ich realizacji oraz pozyskuje zasoby, środki i infra-
strukturę gwarantujące osiąganie planowanych rezultatów.

Idea promocji zdrowia

Promocja zdrowia została określona przez Międzynarodową Kon-
ferencję Promocji Zdrowia w listopadzie 1986 r., w dokumencie Karta 
Ottawska Promocji Zdrowia, jako „proces umożliwiający każdemu czło-
wiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego 
poprawy i utrzymania” (Kulik 2002: 20). Oficjalna definicja zawarta w ra-
porcie WHO z 1993 r. określa promocję zdrowia jako „działanie społeczne 
i polityczne na poziomie indywidualnym i zbiorowym, którego celem jest 
podniesienie stanu świadomości zdrowotnej społeczeństwa, krzewienie 
zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Jest 
to proces aktywizacji społeczności lokalnych, polityków, profesjonalistów 
i laików, podejmowanej dla osiągnięcia trwałych zmian zachowań (re-
dukcji zachowań będących czynnikami ryzyka i rozpowszechniania za-
chowań prozdrowotnych) oraz wprowadzenia zmian w środowisku, które 
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zmniejszałyby lub eliminowały społeczne i inne środowiskowe przyczyny 
zagrożeń zdrowia” (Karczewski, Grębowski 2002: 23). 

Początkowo w dziedzinie promocji zdrowia skupiano się na jednost-
ce, następnie podejmowano działania w kierunku poprawy warunków 
środowiskowych z uwzględnieniem wzmocnienia lokalnego kapitału 
społecznego, poprawy warunków środowiska pracy i włączenia do dzia-
łań różnych instytucji (Karczewski, Grębowski 2002: 24). Strategicznym 
celem promocji zdrowia jest kształtowanie, wzmacnianie oraz optyma-
lizacja statusu zdrowotnego jednostek i populacji. Celem edukacji proz-
drowotnej jest szerzenie oświaty zdrowotnej, poprzez: wpływanie na 
zmianę zachowań prozdrowotnych człowieka, pobudzanie zaintereso-
wania zdrowiem przez wzbogacanie wiedzy o nim, przekształcanie po-
staw i zachowań ludzkich w walce z nowymi zagrożeniami, wyrabianie 
odpowiedzialności za zdrowie własne i osób z najbliższego otoczenia. 
„Każdy powinien wiedzieć, co jest dla zdrowia szkodliwe, a co działa 
pozytywnie na organizm. Kiedy można z problemami zdrowotnymi ra-
dzić sobie samemu, a kiedy należy udać się do lekarza. Co wpływa na 
przedłużenie i harmonię życia, a co powoduje zakłócenia w równowa-
dze fizycznej i psychicznej organizmu, przyczyniając się do skrócenia 
życia. Do zadań oświaty zdrowotnej należy także prowadzenie szeroko 
zakrojonych akcji mających na celu walkę ze schorzeniami i nałoga-
mi zagrażającymi ogółowi społeczeństwa. Edukacja prozdrowotna jest 
dyscypliną z pogranicza nauk medycznych, humanistycznych i społecz-
nych. Pomocne w jej realizacji są także najnowsze osiągnięcia z dziedzi-
ny psychologii i socjologii” (Gromadzka-Ostrowska 2003: 29).

Na początku lat 80. XX w. Światowa Organizacja Zdrowia Biuro Re-
gionalne dla Europy (WHO/EURO) przedstawiła nową strategię działań 
na rzecz promocji zdrowia pod nazwą „Zdrowie dla Wszystkich”. W 1985 r.  
został opublikowany dokument zawierający 38 zadań dla poprawy zdro-
wia ludności, a następnie w wielu krajach opracowano narodowe pro-
gramy zdrowia. W Polsce pierwszą wersję programu o nazwie Narodowy 
Program Zdrowia opracowano w 1990 r., zaś kolejne znowelizowane wer-
sje opublikowano w latach 1993 i 1996. Żadna z tych wersji nie była 
w pełni realizowana z powodu braku wsparcia politycznego i społeczne-
go, zainteresowania mass mediów, braku lobby. Niektóre resorty reali-
zowały inne specyficzne programy, niezależnie od NPZ (Woynarowska 
1999: 88–93). 

Wraz z transformacją polityczną, ekonomiczną i społeczną pojawiły 
się nowe wyzwania i możliwości, ale także zagrożenia dla wielu popula-
cji. Spowodowało to konieczność dalszej modyfikacji NPZ. W latach 2002 
i 2006 powstały dokumenty strategiczne, których celem miał być harmo-
nijny rozwój regionalny i skuteczna absorpcja środków wspólnotowych. 
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W czerwcu 2005 r. ówczesna Rada Ministrów przyjęła przygotowaną 
przez Ministerstwo Zdrowia Strategię Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 
2007–2013, która zawierała zapis, że przygotowany na lata 2007–2015 
NPZ stanowi integralną część Strategii w zakresie zdrowia publicznego. 
Osiągnięcie celów NPZ jest możliwe pod warunkiem włączenia się do ich 
realizacji organów administracji rządowej, organizacji pozarządowych, 
samorządów i społeczności lokalnych oraz samych obywateli (Kuszew-
ski, Goryński, Wojtyniak, Halik 2007: 11).

Uwzględniając cztery główne grupy czynników mających wpływ na 
zdrowie człowieka, styl życia – 50%, środowisko fizyczne (naturalne, 
stworzone przez człowieka) i społeczne: życia, pracy, nauki – 20%, czyn-
niki genetyczne – 20% oraz działania służby zdrowia – 10%, należy zdać 
sobie sprawę z tego, że ponad połowa z nich związana jest bezpośred-
nio z działalnością człowieka, który może reprezentować postawy chro-
niące lub niszczące potencjał zdrowotny. Dzięki zdobyczom cywilizacji 
człowiek uczynił życie wygodniejszym, ale też spowodował wiele szkód, 
poprzez niszczenie środowiska naturalnego, spadek aktywności fizycz-
nej i produkcję wysoko przetworzonej żywności. Istotne znaczenie dla 
zdrowia mają warunki społeczno-ekonomiczne, zaś największym za-
grożeniem jest ubóstwo i niski poziom wykształcenia (Kuszewski, Go-
ryński, Wojtyniak, Halik 2007: 11). Promowanie zdrowego stylu życia 
i zwalczanie nieprawidłowych zachowań zdrowotnych powinno dotyczyć 
człowieka już od najmłodszych lat, tak aby uzyskana wiedza i umiejęt-
ności zostały utrwalone jako nawyki w dorosłym życiu. Obok rodziny, 
w której dziecko dorasta, ogromne znaczenie w kształtowaniu postaw 
dzieci i młodzieży mają placówki oświatowo-wychowawcze. Już na po-
ziomie wychowania przedszkolnego realizowane są programy eduka-
cyjne o treściach związanych ze zdrowiem. Idea zdrowia siedliskowego 
realizowana jest pod hasłem „zdrowa szkoła”, „zdrowy dom”, „zdrowe 
miasto”, itp. w formie projektów, do których przystępują poszczególne 
instytucje i regiony kraju. W dalszej części opracowania przedstawione 
zostaną formy realizacji celów NPZ przez placówki oświatowo-wycho-
wawcze na przykładzie Sieci SzPZ.

Szkoła Promująca Zdrowie

Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) opiera się na 
wychowaniu zdrowotnym i edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży przy 
zaangażowaniu wszystkich grup społecznych oraz instytucji związanych 
ze środowiskiem nauczania i wychowania. Według Demela wychowanie 
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zdrowotne „jest integralną częścią składową kształtowania pełnej oso-
bowości, a polega ono na: 1) wytwarzaniu nawyków bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego 
i psychicznego; 2) wyrabianiu odpowiednich sprawności; 3) nastawieniu 
woli i kształtowaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, 
skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie; 4) pobudza-
niu pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne 
i systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o sobie, a także o pra-
wach rządzących zdrowiem publicznym” (Charońska 2008: 126). 

Według T. Williamsa, edukacja zdrowotna jest procesem, w którym 
ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. „Pro-
ces ten: koncentruje się na uświadamianiu związków między zdrowiem 
człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecz-
nym; składa się z kilku etapów – od uświadamiania sobie problemów 
zdrowia do decyzji osobistych i/lub działań społecznych czy zachowań 
zdrowotnych” (Charońska 2008: 126). 

Edukacja zdrowotna powinna przebiegać na trzech poziomach:
•  podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z choro-

bą, funkcjonowaniem własnego organizmu, zapobieganiem, ra-
dzeniem sobie w sytuacjach trudnych;

•  podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z korzy-
staniem z systemu opieki zdrowotnej i pojmowaniem zasad jej 
funkcjonowania;

•  zwiększania poziomu świadomości co do czynników społecznych, 
politycznych i środowiskowych wpływających na zdrowie (Cha-
rońska 2008: 127). 

Wśród definicji edukacji zdrowotnej jedne kładą akcent na osobę 
edukowaną i zmiany dokonywane pod wpływem oddziaływań wycho-
wawczych, inne za priorytet uznają działania edukatorów zdrowia. 
Najkorzystniejszym rozwiązaniem są takie, które łączą oba procesy 
w całość, np. według Woynarowskiej „[edukacja zdrowotna] jest to pro-
ces przekazywania i/lub nabywania wiedzy oraz umiejętności niezbęd-
nych do przeżycia i poprawy jakości życia” (Charońska 2008: 128). 

Edukacja zdrowotna obejmuje cały cykl życia człowieka. Systema-
tyczne i zamierzone działania wychowawcze rodziców, nauczycieli i wy-
chowawców pomagają dziecku w przyswojeniu nawyków zdrowotnych. 
W dalszym okresie wzrastania i rozwoju człowiek dokonuje wyborów 
w sprawach zdrowia pod wpływem różnych czynników środowiska fi-
zycznego, społecznego i kulturowego. Edukacja zdrowotna nie ma na 
celu „zniewolenia” człowieka poprzez wywieranie presji, tylko budo-
wanie zdolności do działania, czyli kompetencji (wiedzy, umiejętności, 
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sprawności oraz postaw i wartości niezbędnych do realizacji zadań). 
Kompetencje zdobywane są poprzez doświadczenia życiowe (wiedzę po-
toczną, obyczaje, modę) oraz proces nauczania i wychowania. Kluczowy-
mi kompetencjami na rzecz zdrowia są: umiejętności dbania o zdrowie, 
motywacje do zachowania prozdrowotnego i wiedza na temat realizacji 
zasad zdrowego stylu życia (Charońska 2008: 129–131).

Ruch szkół promujących zdrowie pn. „Zdrowa szkoła” został zaini-
cjowany i opublikowany na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. 
W 1992 r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, któ-
ra obecnie funkcjonuje w 45 krajach. Patronat nad nią obejmuje Rada 
Europy, Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia. Celem 
rozwoju tego ruchu jest poprawa jakości życia ludzi w zjednoczonej Eu-
ropie, dzięki przygotowaniu młodego pokolenia do zdrowego stylu życia, 
aktywnego uczestnictwa w budowaniu demokracji, tolerancji, poszano-
wania praw człowieka, otwarcia na inne kultury oraz kształtowania 
poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

Polska przystąpiła do Europejskiej Sieci SzPZ w 1992 r., dzięki pre-
kursorce, prof. Barbarze Woynarowskiej, która zapoczątkowała dzia-
łania w Instytucie Matki i Dziecka, i była pierwszym koordynatorem 
polskiej sieci. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 
r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej i ministrem zdrowia w spra-
wie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie, powierzono obowiązki Krajowego Koordynatora 
Programu Marii Sokołowskiej z Centrum Metodycznego Pomocy Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, zaś funkcję Zastępcy Krajowego Koordyna-
tora Programu doc. Aldonie Sito z Instytutu Matki i Dziecka. Według 
danych z 2008 r. do sieci przystąpiło ponad 1200 polskich szkół. SzPZ 
ma swoje logo i deklarację przyjętą podczas I Europejskiej Konferencji 
Szkół Promujących Zdrowie, o treści: „Każde dziecko ma prawo i powin-
no mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie” (Sokołowska 
2008: 204–205). Jak podaje Sokołowska, według WHO: „Szkoła pro-
mująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania 
działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie, 
pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć suk-
ces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei umożliwia 
im wpływ na ich życie i warunki życia” (Sokołowska 2008: 206).

Program SzPZ składa się z pięciu etapów:
1.  Okresu przygotowawczego (popularyzowanie idei w społeczno-

ści szkolnej i lokalnej, pozyskiwanie uczestników, sojuszników, 
powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia, 
podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby zainteresowane 
współtworzeniem szkoły promującej zdrowie).
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2.  Diagnozy stanu wyjściowego (zebranie i przeanalizowanie danych 
dotyczących aktualnych problemów ludzi i warunków funkcjono-
wania szkoły oraz ustalenie listy problemów wymagających roz-
wiązania).

3.  Budowania planu działań (określenie celu polegającego na roz-
wiązaniu tzw. problemu priorytetowego, wynikłego z diagnozy 
oraz zbudowanie planu działań pozwalających na usunięcie przy-
czyn problemu).

4.  Działania (realizacja planu, monitorowanie działań oraz dokony-
wanie niezbędnych korekt).

5.  Ewaluacji wyników działań (Sokołowska 2008: 207).
W 2002 r. odbyła się II Europejska Konferencja Szkół Promujących 

Zdrowie w Holandii, pod hasłem „Partnerstwo sektorów zdrowia i edu-
kacji”, co uznano za jeden z priorytetów w sieci europejskiej i krajowej, 
ponieważ poprawa stanu zdrowia społeczeństwa wymaga współdziała-
nia i zaangażowania interdyscyplinarnego. Koordynatorzy programu 
i dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych przystępujących do 
sieci, spotykają się na konferencjach tematycznych, wymieniają do-
świadczenia i korzystają ze szkoleń obejmujących problematykę zdro-
wia, profilaktyki, chorób, niepełnosprawności. Realizatorzy programu 
otrzymują poradniki i przewodniki umożliwiające opracowanie metod 
i form nauczania dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb i pozio-
mu wiedzy uczniów1.

Poszczególne etapy edukacji prozdrowotnej obejmują:
•  wychowanie przedszkolne (wprowadzenie dziecka w zagadnienia 

zdrowia w oparciu o zachowania i nawyki zdrowotnego stylu życia 
wyniesione z rodziny);

•  kształcenie zintegrowane w klasach I–III szkoły podstawowej 
(kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, umiejętności 
nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów interper-
sonalnych z rówieśnikami i dorosłymi, w tym z osobami niepełno-
sprawnymi: poznawanie własnego ciała, dbałość o zdrowie oraz 
higienę własną i otoczenia, żywność i żywienie, bezpieczeństwo, 
umiejętność słuchania, podobieństwa i różnice między ludźmi, to-
lerancja, organizacja własnego warsztatu pracy);

•  nauczanie blokowe w klasach IV–VI szkoły podstawowej (roz-
budzenie zainteresowań ucznia własnym zdrowiem i rozwojem: 
nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, wskazanie za-
grożeń cywilizacyjnych i społecznych, kształtowanie umiejętności 
właściwego zachowania się podczas: kontaktu z przedmiotami 

1  Wiele publikacji jest autorstwa Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej.
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niebezpiecznymi i toksycznymi, konfliktu w relacjach społecz-
nych, organizacja czasu wolnego i nauki w domu, rozpoznawanie 
i umiejętne reagowanie na zagrożenie);

•  nauczanie przedmiotowe w gimnazjum (przygotowanie ucznia 
do samodzielności w zakresie zdrowego stylu życia i dokonywa-
nia właściwych wyborów: wskazanie źródeł pomocy w przypadku 
zagrożenia uzależnieniami, prostytucją, molestowaniem seksu-
alnym, higiena osobista i otoczenia, bezpieczeństwo i pierwsza 
pomoc, zasady odżywiania, aktywność ruchowa i umysłowa, ko-
rzystanie z pomocy medycznej, poczucie własnej wartości, dawa-
nie i przyjmowanie wsparcia, asertywność, przyczyny i skutki 
używania środków psychoaktywnych, sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych);

•  ścieżka edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych (kształto-
wanie samodzielności ucznia i utrwalanie zachowań zdrowot-
nych ważnych w codziennym życiu z uwzględnieniem przyszłości: 
utrwalanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fi-
zycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu, kształ-
towanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia 
i bezpieczeństwa własnego oraz innych ludzi, rozbudzenie potrze-
by działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska, wzmacnia-
nie poczucia własnej wartości, rozwijanie współpracy z rodzicami 
i społecznością lokalną, pielęgnacja ciała i urody, znaczenie pra-
cy i aktywnych form spędzania czasu wolnego, związek poczucia 
humoru ze zdrowiem, racjonalne żywienie i skutki odchudzania, 
pomoc medyczna i psychologiczna, zachowanie w chorobie, radze-
nie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność wspierania innych, 
porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi oraz 
funkcjonowania i współpracy w grupie, radzenie sobie z presją 
środowiska, kształtowanie właściwej postawy wobec osób cho-
rych, niepełnosprawnych i starszych). Metody i treści edukacji 
zdrowotnej powinny być odpowiednio dobrane i dostosowane do 
poziomu wiedzy, rozwoju i specyfiki grupy (Wolny 2009: 43–51). 

Rozwój Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
w województwie podkarpackim

Wojewódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie (WSSzPZ) powsta-
ła w 1999 r. Powołano również Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły 
Promujące Zdrowie (WZWSzPZ), na mocy porozumienia: Kuratorium 
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Oświaty w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Matki, Dziecka i Mło-
dzieży w Rzeszowie, Zarządu Miasta Rzeszowa, ośrodków doskonalenia 
nauczycieli w Czudcu i Przemyślu. Funkcję Wojewódzkiego Koordynatora 
zespołu powierzono Jadwidze Kaźmierczyk. We wrześniu 1999 r. Zespół 
podjął decyzję o przyjęciu do sieci pierwszych 22 szkół i placówek. W dniu 
4 listopada 1999 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uro-
czyste spotkanie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
i WZWSzPZ, w której wzięła udział prof. Barbara Woynarowska – Prze-
wodnicząca Krajowego Zespołu ds. Promocji Zdrowia i Edukacji (Dominik 
2001: 5–6).

Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony przedstawicieli resor-
tu edukacji, w 2001 r. do sieci przystąpiło 6 kolejnych placówek, a 36 
oczekiwało na przyjęcie. W 2005 r. WSSzPZ liczyła już 230 placówek, 
w 2007 r. – 314, zaś obecnie obejmuje ponad 400 placówek. Dzięki zaan-
gażowaniu wszystkich przedstawicieli społeczności lokalnej zauważono 
wymierne korzyści, w postaci podnoszenia poziomu wiedzy na temat 
zdrowego stylu życia i umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażają-
cych bezpieczeństwu oraz zdrowiu członków rodziny. Współpraca róż-
nych przedstawicieli środowiska lokalnego pomogła w nawiązywaniu 
więzi międzypokoleniowej i dobrych relacji interpersonalnych oraz po-
budzała wrażliwość na drugiego człowieka i chęć świadczenia pomocy 
w potrzebie. Realizowane projekty dotyczyły różnych aspektów zdrowia 
jednostki i populacji. Dzięki życzliwości obecnego Wojewódzkiego Koor-
dynatora WZWSzPZ, pani Marioli Kiełboń, która udostępniła autorce 
teksty sprawozdań z działalności sieci w województwie, możliwe było 
przedstawienie problematyki w tej części opracowania. 

Monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia2

W 2005 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadziło bada-
nie ankietowe Szkół Promujących Zdrowie. Wypełniony „Arkusz Mo-
nitorowania Pracy Szkoły Promującej Zdrowie” przesłało 267 szkół 
i placówek. Dyrektorzy udzielili odpowiedzi na 19 pytań na temat pra-
cy szkoły w zakresie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego sty-
lu życia, popularyzacji sportu i rekreacji. Analiza wyników wykazała, 

2  Przedruk z materiałów pozyskanych za zgodą Wojewódzkiego Koordynatora Zespołu 
mgr Marioli Kiełboń.
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że SzPZ realizują wiele programów i projektów edukacyjnych z zakre-
su edukacji prozdrowotnej, także w ramach grantów ministerialnych. 
Najważniejsze z nich to: „Janko Muzykant” – wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich; „Drugi elemen-
tarz – program siedmiu kroków” – profilaktyka uzależnień; „Różowa 
wstążeczka”; „Socrates Comenius 3.2 POSSE – profilaktyka antyno-
wotworowa, edukacja żywieniowa; „Kształtowanie umiejętności życio-
wych uczniów w praktyce szkolnej”; „Tworzenie warunków aktywnego 
udziału dzieci i młodzieży w programach promocji zdrowia i profilakty-
ki z wykorzystaniem edukacji rówieśniczej”; „Spójrz inaczej”; „Domowi 
Detektywi” – profilaktyka uzależnień;  „Sport przeciw uzależnieniom” 
– program profilaktyki przeciwalkoholowej; „Proste plecy”; „Do zdrowia 
przez sport”.

100% przedszkoli, szkół i placówek realizuje wiele autorskich pro-
gramów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych opracowa-
nych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami środowiska szkolnego, m. in. 
z zakresu promocji zdrowego stylu życia, popularyzacji sportu i rekre-
acji: „Dzień sportu szkolnego”; „Zdrowy człowiek to człowiek szczęśli-
wy”; „Aktywnym być – zdrowym być”; „Aerobik dla rodziców i uczniów”; 
„Zdrowy styl życia umacnia nasze zdrowie” i inne.

We wszystkich szkołach w skład zespołu koordynującego działania 
z zakresu promocji zdrowia wchodzą: nauczyciele wychowania fizycz-
nego, biologii, chemii, fizyki, matematyki, przedmiotów zawodowych, 
bibliotekarz, pedagog szkolny, pielęgniarka, rodzice, intendent, „za-
przyjaźniony” lekarz. Przedszkolaki oraz uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli i rodziców biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, or-
ganizowanych przez szkołę i inne instytucje w ciągu roku szkolnego 
i w okresie ferii zimowych. Najczęściej wymieniano zajęcia ruchowe 
na basenie, zajęcia sportowe, olimpiady sportowe, kuligi, szkolenia na 
kartę rowerową, rajdy rowerowe, konkursy sprawnościowe, pikniki ro-
dzinne, zielone szkoły, gimnastykę korekcyjną, organizację zabaw pod-
czas przerw międzylekcyjnych.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że należy: utrzymać na wy-
sokim poziomie ofertę zajęć pozalekcyjnych, zorganizować dodatkowo 
koła zainteresowań – SKS, w większym stopniu organizować rodzinne 
wyjazdy turystyczne, imprezy sportowe i rekreacyjne, zachodzi koniecz-
ność organizacji czasu wolnego uczniów, uwzględniając ich zaintereso-
wania, należy stosować w pracy sprzęt sportowy, jaki dzieci posiadają 
w domu, w szerszym zakresie uwzględnić elementy turystyki kwali-
fikowanej, w większym stopniu zadbać o otoczenie szkolne – boiska, 
place zabaw, zgromadzić fundusze na doposażenie ogrodu przedszkol-
nego w sprzęt sportowo-rekreacyjny, ścieżkę zdrowia, poszerzyć zakres 
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obchodów szkolnego dnia zdrowia, w większym stopniu zaangażować 
rodziców w organizację imprez szkolnych i środowiskowych3. Aktualna 
problematyka realizowana przez SzPZ dotyczy bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w zakresie ochrony przed krzywdzeniem i przemocą. 

Metody pracy w Szkole Promującej Zdrowie, stosowane w edukacji 
prozdrowotnej, wymagają od nauczyciela uzupełniania wiedzy medycz-
nej i łączą edukację z procesem wychowania. Nauczyciele otrzymują 
opracowane scenariusze zajęć aktywizujące uczniów, którzy ujawniają 
swoje problemy zdrowotne i rodzinne. Pomaga to nauczycielowi poznać 
ucznia oraz podejmować działania profilaktyczne i prewencyjne w przy-
padku zagrożeń.

Przygotowanie do pracy metodami aktywizującymi wymaga od na-
uczyciela: umiejętności określenia granic swoich kompetencji; pozna-
nia zasad prowadzenia wstępnej rozmowy z uczniem mającym poważne 
problemy; umiejętności współpracy z rodziną dziecka; nieobarczania się 
odpowiedzialnością za całkowite i natychmiastowe rozwiązanie proble-
mów ucznia; wiedzy na temat możliwości i miejsc poszukiwania pomo-
cy oraz wsparcia przez wszystkie osoby mające zająć się problemem 
(nauczyciel, uczeń, rodzina we współpracy z pedagogiem szkolnym, po-
radnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, ośrodkiem pomocy spo-
łecznej itp.) (Woynarowska, Sokołowska 2001: 33–34).

Podsumowanie

Tempo i charakter przemian społecznych, politycznych, gospodar-
czych i kulturowych nie pozwala człowiekowi na izolowanie się od spraw 
publicznych, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie różnych 
osób i grup zawodowych, towarzyskich i nieformalnych podczas pełnie-
nia ról społecznych. Niepewna sytuacja ekonomiczna, kryzys, bezrobo-
cie, migracje, zanik więzi międzypokoleniowych naraża człowieka na 
stres i osamotnienie. Nierozsądne gospodarowanie zasobami przyrody 
i degradacja środowiska naturalnego oraz błędy popełniane w zachowa-
niach i aktywności związanej ze stylem życia odbija się niekorzystnie na 
naszym zdrowiu. Rodzina współczesna nie zawsze jest dobrym wzorcem 
dla młodego pokolenia do kształtowania postaw wobec zdrowia, z powo-
du złych nawyków lub braku czasu, co przekłada się na statystyki chorób 
cywilizacyjnych, np. alergii, otyłości i cukrzycy u dzieci i młodzieży. Idea 
szkół promujących zdrowie jest dobrą alternatywą dla rozwiązywania 

3  M. Kiełboń, Monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie edukacji zdrowotnej i pro-
mocji zdrowia, mps.
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problemów zdrowotnych nie poprzez naprawę dzięki wynalazkom me-
dycyny, które są kosztowne, ale przez dobrowolne stosowanie zasad ra-
cjonalnego stylu życia, zanim pojawi się problem zdrowotny lub zanim 
młody człowiek utrwali sobie niewłaściwe nawyki zdrowotne.
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Shaping children’s and teenagers’ attitudes towards  
health as a value. Development of the Network of Health 

Promoting Schools in the Podkarpackie Region

The study discusses the historical and contemporary approach to individual’s and 
society’s health in terms of the lifestyle and man’s relation to the environment. In ac-
cordance with the settings approach to health it is necessary to identify factors which 
prevent health losses and protect health potential. The state’s health policy aims at 
eliminating hazards and enhancing knowledge and skills of individuals, their families 
and the entire society with regard to health in its physical, mental and social dimen-
sions. The World Health Organization (WHO) elaborates reports on health issues 
worldwide which determine objectives introduced to health programs. One of the 
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measures aimed at promoting health is the Network of Health Promoting School (HPS). 
The implementation of the Health Promoting School (HPS) program aims at providing 
health-oriented upbringing and education to children and teenagers, where all social 
groups and institutions connected with teaching and educational environment are 
involved. The article presents the program’s objectives and implementation in the Pod-
karpackie Region, and is based on materials provided by the Regional Coordinator of 
the HPS Program. 

Key words: health, health promotion, National Health Program, Health Promoting 
School.
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Emigracja zarobkowa w kontekście zdrowia i choroby 
Nowy obszar teoretycznych i badawczych dociekań 

socjologii medycyny

Wstęp

W ostatnim czasie jednym z nowych obszarów eksploracji badawczej 
socjologów medycyny stała się emigracja zarobkowa. Intensyfikacja pro-
cesów migracyjnych związana z otwarciem rynków pracy tzw. „starej” UE 
dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, podejmowanie 
nowych strategii migracyjnych, w tym migracji wahadłowej, migracji 
cyrkulacyjnej, powodują pojawienie się nowych problemów natury poli-
tyczno-ekonomicznej, ale także natury zdrowotnej. Już nestorka polskiej 
socjologii medycyny, Magdalena Sokołowska, zwracała uwagę, iż migra-
cje z jednego kraju do drugiego mogą być czynnikiem wpływającym na 
wzrost występowania chorób somatycznych (Sokołowska 1986: 53). W ar-
tykule podejmę próbę analizy psychospołecznych uwarunkowań zdrowia 
emigrantów i stanu zdrowia, posługując się zgromadzonym materiałem 
badawczym, na który składają się wywiady jakościowe z emigrantami 
i ich rodzinami. Drugim celem artykułu będzie próba odpowiedzi na py-
tanie o możliwość konstrukcji modelu analizy zdrowia emigrantów. 

Zdrowie i choroba – podstawowe kategorie  
analizy socjologii medycyny1 

Zanim przejdę do sedna interesującego mnie tematu zdrowia emi-
grantów, podejmę próbę osadzenia go w szerszych ramach teoretycz-
no-badawczych socjologii medycyny oraz dokonam przeglądu i wyboru 
definicji pojęć, którymi będę się posługiwać w dalszych analizach.

1  Warto odnotować fakt, że wielu socjologów zajmujących się problemami z zakresu so-
cjologii medycyny woli posługiwać się inną nazwą subdyscypliny, pisząc o socjologii 
choroby, zdrowia i medycyny, ponieważ ich zdaniem nazwa ta jest bardziej adekwatna 
dla rzeczywistego zakresu zainteresowań badawczych socjologów medycyny, którzy 
analizują społeczny, kulturowy i behawioralny kontekst zdrowia i choroby człowieka 
(zob.: Piątkowski 2010: 27; Latoszek 1998: 351). 
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Autorka jednego z podręczników poświęconych zagadnieniom socjolo-
gii medycyny, Sarah Nettelton, definiuje tę subdyscyplinę jako obejmują-
cą „wszystkie aspekty współczesnego życia człowieka społecznego, które 
wpływają na zdrowie w ciągu całego cyklu życia” (Nettelton 2006:  1). 

W ramach współczesnej socjologii medycyny wyodrębnia się trzy 
główne podejścia:

1.  Podejście makrostrukturalne – w jego ramach analizuje się m.in. 
wpływ wskaźników położenia społecznego, płci i stresu w dys-
trybucji zdrowia i chorób w społeczeństwie, a więc bada się nie-
równości zdrowotne. W badaniach tych przyjmuje się, iż czynniki 
socjokulturowe odgrywają kluczową rolę w determinowaniu sta-
nu zdrowia jednostek i społeczeństwa. 

2.  Podejście mikrostrukturalne – w tym podejściu przedmiotem 
analiz socjologicznych są m.in. sposoby doświadczania choroby, 
interakcje między pacjentami a personelem medycznym.

3.  Podejście mikro–makro – stosuje się je w badaniu interakcji pa-
cjent-lekarz z uwzględnieniem szerszego kontekstu instytucjo-
nalnego, politycznego lub ekonomicznego (Skrzypek, Popielski, 
Albińska 2010: 30–31).

Badania zdrowia emigrantów wpisują się w dużej mierze w podej-
ście makrostrukturalne. Ryzyko zdrowotne w odniesieniu do emigracji 
zarobkowych można postrzegać jako rezultat globalnego podziału pracy 
wynikającego z nierówności społecznych i powodującego pogłębianie się 
tych nierówności, co znajduje swoje odbicie także w występowaniu nie-
równości zdrowotnych. W tym ujęciu emigracja zarobkowa jawi się jako 
jeszcze jedna płaszczyzna przejawiania się nierówności zdrowotnych, 
a także czynnik powodujący i/lub pogłębiający owe nierówności. 

Kluczowymi pojęciami dla analiz skoncentrowanych na uwarunko-
waniach zdrowia emigrantów i na samym zdrowiu emigrantów są poję-
cia zdrowia i choroby, a także pojęcia ryzyka zdrowotnego, stylu życia, 
jakości życia oraz nierówności zdrowotnych. 

W socjomedycznych ujęciach kategoria zdrowia jest definiowana 
bardzo szeroko jako pojęcie przeciwne chorobie albo jako stan pozytyw-
ny. W aspekcie pozytywnym zwraca się uwagę na zapas zdrowia, poten-
cjał zdrowia, jakim człowiek dysponuje i który decyduje o jakości jego 
życia. Zdrowie jest zatem postrzegane jako zbiór możliwości, który daje 
jednostce swobodę wyboru i wolność robienia tego, co chce (Piątkow-
ski 2002b: 31). Najczęściej przywoływana przez socjologów medycyny 
jest definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia z 1948 r., w której 
czytamy, iż zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także stan pełnego 
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego (Uramowska-Żyto 
2009: 66–67).
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Brak zdrowia można rozumieć na trzy sposoby:
1.  Jako chorobę w sensie biologicznym, czyli patologiczną zmianę 

organizmu, którą może określić kompetentny lekarz (disease).
2.  Jako chorobę w sensie samopoczucia danego człowieka, a więc 

chodzi tu o subiektywnie odczuwany stan, poczucie dyskomfortu 
(illness).

3.  Jako chorobę w sensie socjologicznym, a zatem stanu odbieranego 
przez innych bez względu na to, czy choroba występuje w sensie 
biologicznym lub psychologicznym czy nie (sickness) (Uramow-
ska-Żyto 2009: 67).

Badając psychospołeczne uwarunkowania chorób, trzeba każdora-
zowo określać, w jakim znaczeniu używa się tego pojęcia. W badaniach 
socjologicznych częściej mówi się o chorobie w sensie odczuwania su-
biektywnego stanu lub stanu odbieranego przez otoczenie jako chorobo-
wy. Badając częstotliwość występowania określonych chorób i próbując 
określić ich psychospołeczne podłoże, socjologowie często sięgają także 
do statystyk medycznych i epidemiologicznych, i wówczas mowa jest 
o chorobie w sensie biologicznym. 

W licznych publikacjach z zakresu socjologii medycyny podkreśla 
się, iż choroba nie jest wyłącznie efektem zadziałania czynników szko-
dliwych dla zdrowia. Jej wystąpienie jest także pochodną indywidu-
alnej odporności jednostki na działanie tych czynników, pewnych cech 
osobowości ułatwiających lub utrudniających człowiekowi radzenie so-
bie z problemami życiowymi, jak również dostępu i umiejętności ko-
rzystania z zasobów pomocy i wsparcia oferowanych przez najbliższe 
otoczenie (Firkowska-Mankiewicz 2009: 51–52). 

Szacuje się, iż styl życia i środowisko mają decydujący wpływ na zdro-
wie jednostki i społeczeństwa. Mówi się nawet, iż styl życia w ok. 70% 
wpływa na zdrowie jednostki (Waszkiewicz 2002: 98). W niniejszym 
opracowaniu będę się posługiwać definicją stylu życia zaproponowaną 
przez Andrzeja Sicińskiego, który pod pojęciem stylu życia rozumie: „za-
kres i formy codziennych zachowań jednostek i grup, specyficzne dla ich 
usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz 
postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu 
umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi” 
(Siciński 1976: 15). Definicja ta kładzie nacisk na społeczne usytuowa-
ni, jako determinantę kształtowania określonego stylu życia, a z drugiej 
strony jako płaszczyznę przejawiania się wybranego stylu życia. Z ka-
tegorią styl życia współgra pojęcie jakości życia, które może być definio-
wane i badane z użyciem wskaźników obiektywnych lub subiektywnych. 
Do wskaźników obiektywnych zaliczamy poziom materialny, zabez-
pieczenie finansowe, warunki życia i mieszkania, warunki leczenia, 
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bezpieczeństwo ekologiczne, relacje społeczne, system wsparcia społecz-
nego, aktywność społeczną, rozwój osobisty (edukacja, praca, uczestnic-
two w kulturze) czy też rekreację i wypoczynek. Z kolei subiektywny 
pomiar jakości życia kładzie nacisk na poziom stanu zaspokojenia po-
trzeb, takich jak potrzeba bezpieczeństwa i poczucia wewnętrznego spo-
koju, realizacji życiowych celów oraz aspiracji, stopnia samoakceptacji, 
dobrostanu psychicznego, akceptacji społecznej czy uznania społecznego 
(Trzebiatowski 2011: 28). Jakość życia jest w wyraźny sposób skorelowa-
na ze stylem życia, a ten ze wspomnianym już społecznym usytuowaniem 
i doświadczanym w związku z niskim usytuowaniem stanem deprywacji 
zaspokojenia określonego rodzaju potrzeb, m.in. potrzeb związanych ze 
zdrowiem i dbałością o nie.

Nierówności zdrowotne wyrastają z nierówności społecznych i są 
przez nie determinowane. Nierówność społeczna występuje, kiedy jed-
nostka lub grupa z racji swej pozycji społecznej korzysta w większym 
stopniu niż inne z dóbr będących przedmiotem aspiracji ogółu. Uprzy-
wilejowane – lub nie – umiejscowienie w strukturze społecznej wpły-
wa nie tylko na szanse życiowe jednostki, lecz także determinuje styl 
życia, który przekłada się na zapadalność ludzi na określone choroby, 
długość ich życia oraz na sposób postrzegania choroby i reakcję na nią. 
W badaniach nierówności zdrowotnych stosuje się takie zmienne, jak: 
wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie czy dochód (Synowiec-Piłat 
2002: 89–90). 

Wśród czynników pośredniczących między niskim statusem socjo-
ekonomicznym a wyższymi wskaźnikami zachorowalności na choroby 
przewlekłe i wyższymi wskaźnikami śmiertelności wymienia się: indu-
strializację i urbanizację, mobilność geograficzną i zawodową, trudne 
warunki pracy lub brak pracy, rozpad więzi rodzinnych, trudności w re-
alizacji ról społecznych (Firkowska-Mankiewicz 2009: 49).

Powyższe zjawiska wiążą się w sposób bezpośredni lub pośredni 
z emigracją zarobkową. Emigracja zarobkowa jest przecież rodzajem mo-
bilności geograficznej. Emigranci bardzo często są zmuszeni do ciężkiej 
pracy w trudnych i bardzo trudnych warunkach. Ponadto rozłąka z rodzi-
ną grozi rozpadem więzi, a pełnione dotychczas role społeczne wymagają 
redefinicji lub częściowego zawieszenia (rola rodzica, współmałżonka). 
Jeśli dodamy do tego potwierdzony licznymi badaniami fakt, iż znacz-
na część poakcesyjnej fali emigracji zarobkowej to emigracje „przeżycia” 
a nie emigracje „sukcesu” (Markowski 2008: 41), to wówczas otrzyma-
my niezbyt optymistyczny obraz sytuacji typowego polskiego emigran-
ta, który w efekcie działania czynników obiektywnych (warunki pracy 
i mieszkania, sytuacja oddalenia) i czynników subiektywnych (jednost-
kowa odporność fizyczna i psychiczna) jest przypuszczalnie kilkakrotnie 
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bardziej narażony na zachorowanie na choroby cywilizacyjne i innego 
typu uszczerbki na zdrowiu. Pytanie, czy poziom tego zagrożenia da się 
w sposób dokładny zmierzyć.

Na koniec warto podkreślić, iż badając społeczne podłoże mogące 
mieć związek z zachorowalnością na określone choroby psychiczne lub 
somatyczne, stosuje się różne podejścia. Jednym z nich jest podejście 
funkcjonalne, traktujące chorobę jako zagrożenie dla właściwego pełnie-
nia ról społecznych, a tym samym integralności systemu społecznego. 
W ramach konkurencyjnego, bliższego autorce artykułu, podejścia inter- 
akcjonistycznego badacze skupiają się na analizie zdroworozsądkowej 
wiedzy, życia codziennego oraz przemian zachodzących w subiektywnej 
i obiektywnej rzeczywistości w zakresie spraw związanych ze zdrowiem 
(Uramowska-Żyto 2009: 70–75).

Podsumowując – badając zdrowie emigrantów i stopień ich naraże-
nia na różne formy ryzyka zdrowotnego, stosuję podejście mikro–ma-
kro, gdyż: 

1)  z jednej strony interesują mnie zewnętrzne uwarunkowania emi-
gracji – globalny podział pracy, nierówności społeczne i związane 
z nimi nierówności zdrowotne, stopień narażenia na czynniki ry-
zyka zdrowotnego, w tym realizowany styl życia;

2)  z drugiej strony koncentruję się na zdrowiu emigrantów jako 
stanie doświadczanym subiektywnie, czyli badam poczucie bycia 
chorym lub zdrowym, umiejscawianie choroby i stosunek do niej 
w indywidualnej biografii emigranta, poczucie indywidualnej od-
powiedzialności za swój stan zdrowia i poczucie sprawstwa w od-
niesieniu do zdrowia i choroby.

Chorujący emigrant w świetle dotychczasowych badań

Dopiero od kilku lat dostrzegane jest wysokie ryzyko utraty zdro-
wia w związku z emigracją, które wzrasta wraz z nasileniem się pro-
cesów migracji zarobkowej (Kawczyńska-Butrym 2009:193). W ramach 
polskiej socjologii medycyny badanie zdrowia emigrantów i czynników 
mogących mieć na nie wpływ nie jest często podejmowanym tematem. 
Analizując literaturę przedmiotu, odnalazłam jedynie dwie prace podej-
mujące ten temat, do których będę się tu odnosić. Zdecydowanie częściej 
problematyka ta jest obecna wśród badaczy z krajów Europy Zachodniej 
i Stanów Zjednoczonych, a więc obszarów będących w skali globalnej 
najpopularniejszymi kierunkami docelowymi emigrantów. 

Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to stwierdzenie, że zdrowie emi-
grantów jest częściej analizowane z perspektywy kraju przyjmującego 
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niż kraju wysyłającego. Z pewnością jakiś związek z popularnością te-
matu zdrowia emigrantów w krajach emigracji netto ma konieczność 
dopasowania polityki migracyjnej i polityki zdrowotnej do problemów 
generowanych przez duże grupy migrantów zarobkowych czy uchodź-
ców politycznych. Wynika to z tego, iż chorujący emigranci obciążają 
system opieki zdrowotnej i społecznej kraju przyjmującego. Tymczasem 
warto zauważyć, iż wobec powszechności wahadłowej strategii emigro-
wania problemy zdrowotne powodowane w bezpośredni lub pośredni 
sposób przez emigrację zarobkową mogą stać się wyzwaniem także dla 
kraju wysyłającego, ponieważ emigrant może szukać pomocy medycz-
nej także tu. Ponadto, problemy zdrowotne dotykają również reemi-
grantów, a niektóre z nich mogą się ujawnić po pewnym czasie, kiedy to 
emigracja staje się oddalonym w czasie epizodem w jednostkowej bio-
grafii. W ekstremalnych sytuacjach emigranci są zmuszeni do powrotu 
do domu w związku ze złym stanem swojego zdrowia spowodowanym 
wystąpieniem przewlekłej choroby, stając się poważnym obciążeniem 
dla instytucji medycznych i zajmujących się pomocą socjalną (Davies, 
Borland, Blake, West 2011: 1–5).

Z tych przyczyn poświęcenie uwagi badaniu emigracji jako kontek-
stu dla pojawienia się i działania czynników ryzyka zdrowotnego staje 
się koniecznością i wstępem do podjęcia praktycznych działań w ra-
mach polskiego systemu zdrowotnego, nakierowanych na rozwiązanie 
problemów i analizę potrzeb tej specyficznej grupy pacjentów.

W badaniach nad zdrowiem emigrantów można przyjąć dwa po-
dejścia:

1.  Skoncentrować się na analizie przypadłości zdrowotnych dotyka-
jących osoby emigrujące i porównywać częstotliwość ich występo-
wania w grupie emigrantów i w grupie kontrolnej.

2.  Badać czynniki, które mogą mieć prawdopodobny negatywny 
wpływ na zdrowie emigrantów.

Można też oba te podejścia stosować łącznie w różnych proporcjach. 
W badaniach poświęconych zdrowiu emigrantów można potraktować 

emigrację albo jako bezpośredni czynnik powodujący częstotliwość wystę-
powania określonych chorób (np. stanów depresyjnych, lękowych), albo 
jako czynnik pośredni wpływający na stan zdrowia emigrantów poprzez 
generowanie określonego typu ryzyk zdrowotnych, które mogą powodo-
wać wystąpienie pewnych, specyficznych dla sytuacji emigracji, chorób 
bądź zwiększać częstotliwość zachorowania emigrantów na tzw. choroby 
cywilizacyjne. W moim przekonaniu właściwsze jest to drugie podejście. 
Powołuję się tu na pogląd Anny Firkowskiej-Mankiewicz, która uwa-
ża, iż związki między czynnikami społeczno-kulturowymi a zdrowiem 
stanowią „sieć wzajemnie się warunkujących zależności pośrednich”, 
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niespecyficzny, skomplikowany, wielowymiarowy, zmieniający się dyna-
micznie układ (Firkowska-Mankiewicz 2009: 58).

Analizując emigracje zarobkowe pod kątem generowanych przez nie 
ryzyk zdrowotnych, będę posługiwać się klasyfikacją psychologicznych 
i zdrowotnych ryzyk migracji stworzoną przez B. Wasilewskiego i M. Ko-
sewskiego, którzy wyróżnili następujące kategorie wspominanych ryzyk:

1.  Bezpośrednie: a) trauma wyjazdu, b) reakcje emocjonalne zwią-
zane z nowym środowiskiem.

2.  Krótkoterminowe: a) zaniechania i zagrożenia zdrowotne, b) re-
akcje psychosomatyczne.

3.  Długoterminowe: a) niekorzystne następstwa rodzinne, b) prze-
wlekłe problemy psychiczne, c) zaburzenia tożsamości (Wasilew-
ski, Kosewski 2006).

Do tej listy można dodać również inne czynniki, m.in. szok kultu-
rowy i procesy akulturacji, które też mogą stwarzać podatny grunt dla 
rozwoju różnego typu ryzyk zdrowotnych.

Ponadto czynniki te można podzielić, biorąc pod uwagę stopień 
kontroli emigranta nad znalezieniem się pod wpływem ich działania.

Z tabeli 1 wynika, iż na występowanie większej liczby czynników 
ryzyka zdrowotnego emigrant ma pewien wpływ. Jednym z takich czyn-
ników jest funkcjonowanie emigranta w dotychczasowych układach 
społecznych, głównie w rodzinie w sytuacji czasowego oddalenia. Ten 
czynnik omówię tu szerzej. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu, nie 
sposób dokonać pełnego opisu pozostałych czynników, a po drugie, zdro-
wie i rodzina są jednymi z najważniejszych wartości uznawanych przez 
społeczeństwa niezależnie od kultury czy szerokości geograficznej. Obie 
mają bardzo ważne znaczenie w przebiegu ludzkiego życia, przenikają 
się wzajemnie i oddziałują na siebie. To ich wzajemne sprzężenie moż-
na zwłaszcza dostrzec w tych sytuacjach, kiedy następuje całkowita lub 
częściowa utrata jednej z nich, np. zdrowia (w efekcie choroby czy poja-
wienia się niepełnosprawności) lub rodziny (w efekcie osłabienia więzi, 
dysfunkcjonalności czy rozpadu) (Kawczyńska-Butrym 2009: 194). 

Jak pisze L. Nowakowska, powołując się na wyniki raportu Interna-
tional Migration and Health z 2005 r., proces migracji stwarza określo-
ne zagrożenia dla zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia osób 
migrujących także m.in. poprzez zagrożenie ryzykiem rozpadu więzi 
rodzinnych. Wskaźnik rozwodu wśród migrantów jest statystycznie 
wyższy w porównaniu z ogólną populacją kraju przyjmującego. Stwier-
dzono także większy negatywny wpływ rozwodu migrantów na ich 
dzieci niż w przypadku nieemigrantów (Carballo, Mboup 2005 za No-
wakowska 2010: 289). Z licznych badań na temat zróżnicowań i nierów-
ności społecznych w kontekście zdrowia wiadomo, że osoby rozwiedzione 
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są bardziej narażone na zapadnięcie na przewlekłe choroby czy ryzyko 
wczesnej śmierci niż osoby pozostające w związkach. Dzieje się tak, po-
nieważ pozostawanie w związku zapobiega izolacji społecznej. Rodzina 
jest także niezastąpionym źródłem emocjonalnego wsparcia, a także 
sprzyja prowadzeniu prozdrowotnego stylu życia (Synowiec-Piłat 2002: 
91–92; Firkowska-Mankiewicz 2009: 54). 

Tabela 1. Ryzyko zdrowotne w kontekście emigracji – czynniki

Czynniki wynikające z działań 
i doświadczeń jednostkowych

Czynniki wynikające z ogólnej 
sytuacji emigracji

•  Złe warunki mieszkaniowe i sanitarno- 
-epidemiologiczne

•  Podejmowanie pracy wyczerpującej fizycznie  
i/lub psychicznie, tzw. pracy „3d” – dull, 
dirty and dangerous

•  Brak (nielegalna praca oznacza brak 
ubezpieczenia zdrowotnego) lub 
niedostateczna opieka zdrowotna, także 
w odniesieniu do zdrowia psychicznego

•  Ograniczone relacje społeczne w nowym 
środowisku z emigrantami i autochtonami 
(nieznajomość języka, nieznajomość kodów  
kulturowych, zasad komunikacji, niechęć 
do integrowania się, brak umiejętności 
funkcjonowania w środowisku 
wielokulturowym)

•  Złe odżywianie się spowodowane 
koniecznością oszczędzania

•  Brak odpoczynku, niedobory snu 
spowodowane podejmowaniem kilku zajęć 
jednocześnie

•  Zaburzenia funkcjonowania 
w dotychczasowych układach społecznych, 
np. zaburzenia relacji w rodzinie

• Presja na osiągnięcie sukcesu
• Stres
• Poczucie wykorzenienia
• Osamotnienie
• Obwinianie się o niepowodzenia
• Zwiększona podatność na uzależnienia
•  Przejawy anomii społecznej skutkujące 

zwiększoną liczbą samobójstw

•  Trauma zmiany społecznej 
i konieczność przystosowania się do 
nowych społeczno-ekonomicznych 
warunków

•  Marginalizacja społeczna, także 
marginalizacja ekologiczna 
(zamieszkiwanie miejsc o większej 
skali przestępczości i występowania 
innych form patologii)

• Szok kulturowy
•  Dostęp do służb społecznych 

i medycznych (np. w zakresie 
transkulturowych zasobów 
indywidualnych osoby migrującej 
oraz rodzaju posiadanego statusu 
– przebywanie legalne lub nielegalne)

•  Polityka migracyjna danego kraju 
– im bardziej restrykcyjna jest to 
polityka, tym bardziej zdrowie 
emigrantów jest zagrożone

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny wniosek z raportu jest taki, iż obserwuje się wśród emigran-
tów zjawisko idealizowania własnej rodziny, co przejawia się izolowaniem 
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oraz dystansem wobec nowego otoczenia społecznego, a to przekłada się 
na nieumiejętność budowania nowej sieci wsparcia społecznego niezbęd-
nej do zachowania równowagi psychospołecznej (Carballo, Mboup 2005 
za Nowakowska 2010: 289). Jest to widoczne zwłaszcza w odniesieniu 
do emigrantów wahadłowych, których strategia emigracji nie pozwala 
na zakorzenienie się w nowym miejscu i stanie się członkiem jakieś spo-
łeczności w kraju emigracji, która nie byłaby społecznością emigrantów 
z kraju lub regionu pochodzenia.

Osoby, które posiadają co najmniej jednego członka rodziny w kraju 
przyjmującym, cechowały się lepszym zdrowiem psychicznym niż mi-
granci, którzy nie posiadają tego rodzaju wsparcia. Wśród migrantów 
stwierdza się częstsze występowanie schizofrenii, uzależnień od alko-
holu i narkotyków oraz wyższy wskaźnik depresji i samobójstw. Poziom 
ryzyka wystąpienia tych problemów jest uzależniony od kilku czynni-
ków, m.in. od przyczyny migracji, statusu emigranta w kraju przyjmu-
jącym czy „podobieństwa kulturowego” kraju przyjmującego (Carballo, 
Mboup 2005 za Nowakowska 2010: 291; Leao, Sundquist, Johansson, 
Sundquist 2009: 93).

W związku z doświadczaniem ogromnego stresu w sytuacji emigra-
cji może być ona traktowana także jako czynnik wystąpienia ryzyka 
chorób somatycznych zarówno wśród emigrantów, jak i nieemigrujących 
członków ich rodzin. Jak wiadomo, wiele chorób somatycznych może 
mieć psychospołeczne podłoże. Wśród emigrantów z różnych krajów ob-
serwuje się wzrost zachorowalności na wrzody żołądka, chroniczne bóle 
głowy, choroby układu krążenia, cukrzycę. Innym powodem częstszej 
zachorowalności emigrantów na te choroby jest antyzdrowotny styl ży-
cia. Warto też odnotować, iż w związku z podejmowaniem przez osoby 
emigrujące (głównie mężczyzn) zajęć niebezpiecznych i prac wykonywa-
nych z trudnych warunkach wzrasta też wśród nich ryzyko wystąpienia 
chorób zawodowych, wypadków czy urazów (Nowakowska 2010: 293).

Skupienie się na zdrowiu emigrantów i reemigrantów również z per-
spektywy kraju wysyłającego jest konieczne z uwagi na to, iż często emi-
granci w obszarze zdrowia przyjmują strategię pracy „tam” i leczenia 
się „tu”. Ponadto, zdrowotne skutki emigracji mogą dotknąć członków 
ich rodzin przebywających w kraju. Dlatego też socjomedyczne badania 
zdrowia emigrantów powinny się skupiać nie tylko na emigrancie, ale 
także na jego rodzinie, będącej punktem odniesienia emigranta i adre-
satem jego różnorakich działań.
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Zdrowie emigrantów – możliwości wnioskowania 
w oparciu o dane jakościowe

Obecną falę emigracji cechuje duża liczebność i duża dynamika, któ-
ra nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, ile dokładnie osób opuści-
ło kraj, by pracować i żyć za granicą. Z badań CBOS z 2008 r. wynika, 
że w ciągu dziesięciu lat co jedenasty Polak pracował za granicą. Tego 
typu doświadczenia dwukrotnie częściej mają mężczyźni niż kobiety. 
Szczególnie licznie wyjechały osoby z grupy wiekowej 25–34 lata (Praca 
Polaków za granicą… 2008)2.

Cechą współczesnych emigracji zarobkowych jest transnacjonalizm, 
będący procesem tworzenia i podtrzymywania przez migrantów różne-
go rodzaju relacji łączących społeczeństwo pochodzenia i społeczeństwo 
osiedlenia. Transnarodowa perspektywa dotyczy nie tylko tych, którzy 
wyjechali, lecz także tych, którzy pozostali na miejscu i dzięki swoim 
bliskim mają transnarodowe powiązania (Trąbka 2009: 74–75). Funk-
cjonowanie w transnacjonalnych warunkach jest pochodną wahadłowej 
strategii emigrowania. Emigrację wahadłową charakteryzują następu-
jące cechy:

•  jest to emigracja krótkotrwała – jednorazowy pobyt emigranta 
waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy;

•  w tym typie emigracji dominują motywy zarobkowe;
•  jest to emigracja nieregularna – okresy pobytu na emigracji i w kra-

ju macierzystym są zmienne. Obserwuje się, iż w miarę wydłużania 
się czasu trwania emigracji zmniejsza się częstotliwość i długość 
okresu, na który emigrant wraca do kraju pochodzenia (Niedźwiec-
ki 2010: 21, 25, 41; Grabowska-Lusińska, Okólski 2009: 42).

Badania jakościowe wśród emigrantów wahadłowych prowadzę od 
2010 r. Do tego momentu udało mi się zebrać dane od następujących 
grup emigrantów wybieranych metodą „kuli śniegowej”:

•  lato 2010 r. – wywiady z rodzicami emigrującymi i ich partnerami 
(44 wywiady);

•  lato 2011 r. – wywiady z emigrantami singlami (24 wywiady);
•  lato 2012 r. – wywiady z: rodzicami emigrującymi i ich partnerami 

(15 wywiadów); rodzicami bez doświadczeń emigracyjnych (16 wy-
wiadów); emigrantami-singlami (16 wywiadów).

2  Badanie przeprowadzono w dniach 7–8 października 2008 r. na liczącej 1107 osób re-
prezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (Praca Polaków za gra-
nicą… 2008).
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Do tej pory cała próba badawcza liczy 115 osób. Z uwagi na brak 
możliwości przedstawienia pełnych porównawczych wyników badań 
ze wszystkich grup badanych skoncentruję się na analizie wywiadów 
rodziców emigrujących i partnerów, przeprowadzonych latem 2012 r. 
Wybrałam do analizy tę grupę badanych, ponieważ w związku z ewo-
lucją dyspozycji do wywiadu i koncepcji badania w miarę pojawiania 
się nowych danych w przypadku wywiadów z ostatniej tury pojawiło 
się najwięcej pytań odnoszących się do czynników ryzyka zdrowotnego 
w odniesieniu do emigranta i jego rodziny. 

Ryzyko zdrowotne wśród emigrantów szacowałam na podstawie od-
powiedzi badanych na pytania o: 

1.  Rytm dnia badanego (chodziło o zidentyfikowanie potencjalnych 
czynników ryzyka zdrowotnego, takich jak nieregularność posił-
ków, zbyt mały czas poświęcony na wypoczynek i sen, intensyw-
ność pracy w ciągu dnia, sposoby relaksowania się itd.).

2.  Korzystanie z pomocy służby zdrowia na emigracji (jak długo, 
w jakim celu, jakiego rodzaju była to pomoc). 

3.  Ocenę, czy praca przez nich wykonywana ma lub może mieć ne-
gatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne. 

Reasumując, do analizy zdrowia emigrantów wykorzystałam dwa 
wskaźniki obiektywne – opis rytmu dnia codziennego, korzystanie z po-
mocy służby zdrowia, oraz jeden wskaźnik subiektywny – samoocenę 
emigranta dotyczącą potencjalnej szkodliwości pracy dla jego zdrowia. 
Interesował mnie także wpływ migracyjnego kapitału społecznego na 
większą lub mniejszą podatność na różne formy ryzyka zdrowotnego, 
ale jego analiza zostanie tu pominięta.

Charakterystyka tej grupy badanych przedstawia się następująco:
•  wśród rodziców emigrujących dominowali mężczyźni;
•  w większości emigrowały osoby młode z dwóch grup wiekowych 

20–30 lat i 31–40 lat;
•  emigranci mieli w przeważającej mierze wykształcenie średnie 

ogólne, średnie techniczne lub wykształcenie wyższe, ich partne-
rzy – podobnie;

•  emigrowali głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, 
Szwecji, Niemiec i Francji;

•  najczęściej spotykanym w tej grupie modelem rodziny była rodzi-
na 2+1 lub 2+2;

•  najmłodsze dziecko miało 3 miesiące w czasie emigracji rodzica, 
najstarsze – 22 lata.
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Rytm dnia rodzica emigrującego

Rytm dnia badanych wyznaczała praca. Często była to praca wie-
logodzinna, nierzadko od rana do wieczora. Niekiedy badani pracowali 
na dwa etaty, by maksymalnie wykorzystać czas emigracji i zebrać po-
trzebny kapitał finansowy. Życie na emigracji to życie pracą i dla pra-
cy. Respondenci nastawiają się na kilkumiesięczne okresy intensywnej 
pracy i kilkutygodniowe okresy rekonwalescencji w domu. W ciągu tych 
kilku miesięcy uczą się żyć z obciążeniami w postaci braku snu, nie-
regularnych posiłków i niezbyt dobrych warunków mieszkaniowych. 
W przypadku większości badanych wyjazdy miały być jednorazowe, 
ale z reguły po pierwszym wyjeździe następowały kolejne i pojawiło się 
przyzwyczajenie do takiego schematu życia. Oto przykładowe wypowie-
dzi badanych:

Teraz dość tak, dość regularnie od godziny wpół do siódmej do siedemna-
stej, a przez te dziewięć lat w tej Life firmie to różnie było, to było tak, że 
od siódmej do jedenastej w nocy, do wpół do dwunastej, do dziewiątej, do 
ósmej (RE24m: 110–113)3.

No z ludźmi z pracy to w soboty chodziliśmy sobie zawsze na piwko do 
pobliskiego baru, ale tak to głównie rozmawiałem tam z kierowcami, któ-
rych znałem już z Polski, i też jakoś w weekendy spędzaliśmy czas razem, 
czasem wyjście na ryby, jakaś wycieczka, czy też wyjście na piwo wieczorem 
(RE25m: 156–159).

Po pracy następuje krótki okres odpoczynku, podczas którego bada-
ni zwykle przebywają w gronie innych emigrantów i oddają się prostym 
rozrywkom (telewizja, wizyta w pubie) lub dzwonią do rodzin. Telefon 
do domu też często ma miejsce o jednej i tej samej porze, co wprowa-
dza pewną harmonię i poczucie kontroli nad sytuacją. Czas wytężonej 
pracy na emigracji pozwala przetrwać podzielane przez wielu emigran-
tów przekonanie, że to tylko na chwilę i że praca na emigracji to taka 
przymusowa przerwa w normalnym życiu. Ogółem emigranci nie mie-
li zbyt wielu okazji do „rozładowania” negatywnych emocji związanych 

3  Wyjaśnienia odnośnie do symboli, którymi zostały oznaczone wywiady. Wywiady z ro-
dzicami stacjonarnymi zostały oznaczone symbolem RS, numerem porządkowym oraz 
literką „m” (mężczyzna) i „k” (kobieta), a wywiady z rodzicami emigrującymi – sym-
bolem RE, jak również numerem porządkowym (w przypadku par małżeńskich te 
numery były analogiczne) i literką „m” lub „k”, a więc np. symbol RE17m – oznacza 
mężczyznę-emigranta.
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z napięciami w pracy czy problemami rodzinnymi. To „rozładowywanie” 
następowało przeważnie w okresie bytności w domu i wiązało się z prze-
sadnie nerwowymi reakcjami na wydarzenia mające wówczas miejsce. 

Korzystanie z pomocy służby zdrowia na emigracji

Każdemu z badanych zdarzyło się przynajmniej raz skorzystać z po-
mocy służby zdrowia lub znają kogoś, kto korzystał lub komu pomogli 
podczas wizyty w szpitalu. Przeważa zdziwienie inną „filozofią lecze-
nia” – nastawieniem na natychmiastową pomoc choremu i zapewnienie 
mu wszelkich niezbędnych środków, np. darmowych leków. 

No przy pomocy męża kuzynki musiałem skorzystać wtedy ten jeden raz, to 
jak mi wywaliła ta rwa kulszowa, to się nie dało wytrzymać po prostu, nie 
dało się wytrzymać, przeciążyłem kręgosłup i tam miałem ucisk na dysku, 
no i tak mnie złapało, że nie mogłem z tego wyjść. […] No całkiem inna, 
ja byłem zszokowany, jak tam jest, jak pojechaliśmy na przychodnię, no to 
powiem Ci, że, wiesz, ani kolejki, ani dzień dobry, tylko tam po szwedzku 
oczywiście, to byłem zszokowany (RE26m: 147–50; 154–56).

Najczęściej jednak badani korzystali z pomocy służby zdrowia 
w kraju emigracji w sytuacji wypadku lub nagłego pogorszenia się sta-
nu zdrowia – rwa kulszowa, ból zęba itd. Zazwyczaj wówczas opisywaną 
przez badanych sytuacją była nieumiejętność odnalezienia się w sytu-
acji wymagającej interwencji lekarskiej w związku z trudnościami języ-
kowymi i często występującym strachem, że trzeba jednak będzie za tak 
dobrą opiekę zapłacić. Inne dolegliwości, niewymagające nagłej pomocy 
medycznej badani leczyli podczas okresów pobytu w domu. Wiązało się 
z tym też przekonanie, że pracodawcy za granicą jeszcze mniej chętnie 
niż w kraju zatrudniają osoby biorące nawet krótkie urlopy zdrowotne.

Ocena warunków pracy

Badanych przeze mnie respondentów dotknęło w większości zjawi-
sko „marnotrawstwa mózgów” (brain waste), czyli podejmowanie pra-
cy poniżej kwalifikacji (Trąbka 2009: 78). Zwykle praca miała miejsce 
w trudnych warunkach, była bardzo ciężka. Ponieważ były to proste 
prace fizyczne, to nie skutkowały one bezpośrednio problemami natu-
ry psychicznej. Jednakże jednostajność zajęcia powodowała znużenie 
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i poczucie „stania w miejscu”, braku możliwości rozwoju zawodowego. 
Badani zwykle starali się swoją sytuację racjonalizować poprzez prze-
konywanie siebie, że to nie na stałe i że nagrodą za trudy są zarobione 
pieniądze, za które w kraju będzie można „pożyć”.

Praca nielekka, nieprzyjemna, ciężka, brudna, no i co, ale pieniądze wyna-
gradzają (RE26k).

Trudne, bo w sumie oni byli w porządku i tak dalej, no, ale mieszkaliśmy 
w takim, barakowóz czy coś takiego, tylko, że tam w tym baraku warunki 
socjalne były super no, ale wiadomo, nie jest to w domu tylko w barakowo-
zie nie, ale był prysznic, był kibel, było wszystko, nikt się nas nie czepiał. 
Tylko ciężka praca była, tam była od 7 do 18 […] Tam w tych Niemczech 
schudłem 20 kg (RE31m:127–32).

Emigracja partnera jest też obciążeniem dla pozostającej w kraju 
„drugiej połowy”, o czym świadczą przytoczone poniżej odpowiedzi.

Znaczy ja czasem panikuję i czasem jest tak, że ja mówię, że ja tego nie 
przeskoczę wszystkiego, ja nie dam rady wszystkiego załatwić, ale człowiek 
jakoś tak sam sobie chyba, nie wiem jak to powiedzieć, sam sobie utrudnia 
życie, bo marudzi, sobie wmawia, że nie da rady, a zamiast się wziąć i po-
wiedzieć „nie, ja to dam radę” i w końcu, w końcu to robię nie, fakt, że może 
nie ze wszystkim sobie radzę, bo…, ale staram się (RS24k: 161–66)

Pozostający w kraju rodzice skarżą się na przeciążenie obowiązka-
mi domowymi i troskami związanymi z innymi członkami rodziny. Do-
skwiera im brak obecności partnera w sytuacjach ważnych (pierwsze 
kroki dziecka) lub trudnych dla rodziny (choroba rodzica) oraz w przy-
padku kobiet konieczność przejęcia „męskiej roli” w rodzinie. Podkreśla-
ne są starania rodziców emigrujących mające na celu „uczestniczenie” 
w życiu rodziny mimo oddalenia i własne starania, żeby to „uczestnic-
two” umożliwić i ułatwić. Dominuje przekonanie o tymczasowości sytu-
acji, mimo iż sytuacja taka trwa kilka lat. 

Podsumowując, emigranci i ich rodziny stykają się z różnymi czynni-
kami ryzyka zdrowotnego, które w krótszym lub dłuższym okresie mogą 
powodować dolegliwości natury fizycznej lub psychicznej. Respondenci, 
z którymi przeprowadziłam wywiady, w większości spotkali się z takimi 
czynnikami ryzyka, jak: praca „3d”, ograniczone relacje społeczne z nie-
-emigrantami skutkujące trudnościami adaptacyjnymi do nowego oto-
czenia, niedobory snu, zaburzone relacje w rodzinie, osamotnienie oraz 
szok kulturowy i marginalizacja społeczna. Zetknięcie się z niektórymi 
z wymienionych czynników mogę w tym miejscu jedynie zasygnalizować.
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Model analizy zdrowia emigrantów. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę materiał teoretyczny i zgromadzone dane empi-
ryczne, dokonam próby skonstruowania modelu analizy zdrowia emi-
grantów. W moim przekonaniu badanie to powinno składać się z trzech 
etapów:

1.  Przyjęcie perspektywy mikro–makro – analiza obiektywnych, ze-
wnętrznych uwarunkowań emigracji oraz subiektywnie doświad-
czanych przez emigrantów stanów związanych z wyjazdem.

2.  Badanie za pomocą techniki wywiadu swobodnego czynników ry-
zyka zdrowotnego – jak często emigranci i ich rodziny się z nimi 
stykają i czy mogą, mają możliwość, kontrolować ich wpływ. Ana-
liza ta powinna być uzupełniona o zebranie informacji o stanie 
zdrowia emigrantów, do którego można wykorzystać kwestiona-
riusz ankiety. Badanie to powinno być przeprowadzone w grupie 
emigrantów i ich rodzin oraz w grupie kontrolnej.

3.  Szacowanie wpływu czynników ryzyka zdrowotnego na moż-
liwość wystąpienia chorób psychicznych lub somatycznych na 
podstawie wypowiedzi badanych z wywiadów swobodnych i in-
formacji zebranych od nich dotyczących ich stanu zdrowia przed 
rozpoczęciem emigracji, w trakcie emigracji i po emigracji.

Powyższy model ma charakter roboczy i znajduje się w procesie 
tworzenia. Konieczność wypracowania takiego modelu, jak już pisałam 
na początku artykułu, ma praktyczną doniosłość z uwagi na potrzebę 
wypracowania dobrze funkcjonujących polityk migracyjnych w krajach 
emigracji i w krajach, z których emigranci pochodzą. Potrzeba stworze-
nia omawianego modelu i prowadzenia badań z jego wykorzystaniem 
ma związek z prawdopodobnie mającą już miejsce większą podatno-
ścią emigrantów i ich rodzin na choroby cywilizacyjne, co w dłuższej 
perspektywie bezpośrednio obciąży systemy zdrowotne i systemy opieki 
społecznej w tych krajach.
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Health and sickness factors in the context of work migration 
A new field of theoretical and practical research  
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The article consists of three parts. First part includes analyses concerning pro-
blems in medical sociology and applied/used scientific approaches. Second part of the 
text examines the condition of migrants’ health. It has been based on the researches of 
both Polish and foreign scientists in the field. Third part includes the results of the 
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condition with the use of qualitative data provided in a free-form interview, as well as, 
a question of future prospect of creating a model for migrants’ health analysis.
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Zdrowie psychiczne a dyskurs medialny w Polsce

Zdrowie psychiczne w aktualnym kontekście społecznym

W szeroko przyjętej definicji zdrowia zaproponowanej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia zostało ono ujęte jako pełny dobrostan funk-
cjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego (WHO 1948). 
Sformułowane w Europejskiej Deklaracji Zdrowia Psychicznego i spo-
pularyzowane twierdzenie, że „nie ma zdrowia bez zdrowia psychiczne-
go” (WHO 2005a) jeszcze widoczniej uwydatnia znaczenie sprawności 
psychicznej dla harmonijnego życia jednostek.

W tym kontekście szacunki epidemiologów w zakresie kondycji psy-
chicznej współczesnych społeczeństw szczególnie niepokoją. WHO w ra-
porcie z Ministerialnej Konferencji z 2005 r., dotyczącej problematyki 
zdrowia psychicznego oszacowało, że spośród 870 milionów mieszkańców 
regionu Europy około 100 mln doświadcza zaburzeń lękowych i depresji, 
ponad 21 mln – zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, ponad  
7 mln – choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji, a po około  
4 mln schizofrenii, dwubiegunowych zaburzeń nastroju i napadów pani-
ki (WHO 2005b). Podkreśla się także, że zaburzenia psychiczne stanowią 
wysoki odsetek śmiertelności – 60% przypadków odebrania sobie życia 
jest wynikiem zaburzeń depresyjnych lub schizofrenii (WHO 2001).

Rozpowszechnienie problemów psychicznych staje się wyzwaniem 
dla współczesnych społeczeństw (WHO 2005a). Światowa Organizacja 
Zdrowia wraz z rządami wielu krajów, podejmując kroki w zakresie tego 
integralnego aspektu zdrowia, w projektowanych działaniach podkreśla 
wagę zjawiska stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Bada-
cze społecznej sytuacji osób chorujących psychicznie sygnalizują bowiem, 
że choroba psychiczna jest „jednym z najbardziej stygmatyzujących wa-
runków w społeczeństwie” (Stout i in. 2004: 543). Tendencja piętnowa-
nia osób doświadczających problemów psychicznych, wiążąca się z ich 
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etykietowaniem, izolowaniem i dyskryminowaniem, stwierdzona została 
w wielu krajach świata (Raguram 1996, Rasmussen, Höijer 2006, Shri-
vastava i in. 2012). Do obszarów życia społecznego, w których nierówne 
traktowanie osób chorujących psychicznie jest obserwowane, zalicza się 
m.in.: postawy społeczności lokalnych, ukrytą dyskryminację w systemie 
zdrowia, rynek pracy (Mental Health Awareness in Action Project 2003). 

Postawy wobec osób chorujących psychicznie

Badania postaw wobec osób z trudnościami psychicznymi prowadzo-
ne są w Polsce od połowy lat 90. XX w. Ich autorzy, B. Wciórka i J. Wciór-
ka (1996, 2000, 2005, 2008), stwierdzają w kolejnych raportach, że 
braki wiedzy w obszarze zdrowia psychicznego znacznej części Polaków 
wypełnione są stereotypowymi, negatywnymi przekonaniami, które 
przekładają się na tendencję do stygmatyzowania osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Wykorzystywanym w przytaczanych badaniach wskaźni-
kiem stygmatyzującej postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
było szeroko podzielane przez Polaków przekonanie o wstydliwości tej 
grupy schorzeń. W ciągu ostatnich lat aż 75% ankietowanych spostrze-
gało zaburzenia psychiczne jako te, które „zazwyczaj ukrywa przed in-
nymi ludźmi” (N = 1037 i N = 1107, Wciórka, Wciórka 2005, 2008). Także 
używanie przez Polaków pejoratywnego słownictwa i sformułowań pod-
kreślających odmienność osób z zaburzeniami psychicznymi wskazuje 
na obecną wśród znaczącej części polskiego społeczeństwa tendencję do 
naznaczania i piętnowania tej grupy chorujących. Sześciu na dziesięciu 
respondentów zapytanych w 2008 r. o sposób mówienia o zaburzeniach 
psychiki i osobach nimi dotkniętych stwierdziło obecność takich okre-
śleń w swoim otoczeniu (Wciórka, Wciórka 2008). Na tendencję do dy-
stansowania się Polaków od osób zdrowiejących psychicznie wskazuje 
wykazany w badaniach negatywny stosunek respondentów do pełnienia 
przez te osoby pewnych ról społecznych, szczególnie tych, które wiążą 
się z odpowiedzialnością, zwłaszcza takich, jak: opiekunka do dziecka, 
polityk, lekarz, nauczyciel (Wciórka, Wciórka 2008).

Społeczno-kulturowe uwarunkowania postaw  
wobec osób chorujących psychicznie

Poszukiwania czynników kształtujących i podtrzymujących stygma-
tyzujące postawy wobec osób chorujących psychicznie zostały podjęte 
przez badaczy społecznych w wielu krajach. Szczególnie ważne wydają 
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się analizy znaczenia treści dotyczących zdrowia psychicznego w dys-
kursie medialnym. Duża część badań w tym zakresie dowiodła obecno-
ści w mediach negatywnych stereotypów zaburzeń psychicznych i osób 
nimi dotkniętych (Philo i in. 1994, Wahl 2003, Rasmussen, Höijer 2005, 
Stout i in. 2008). 

Szeroko zakrojone analizy telewizji w USA wykazały, że obecni 
w programach w szczytowym czasie antenowym chorujący psychicz-
nie bohaterowie wykazywali o 70% więcej zachowań agresywnych niż 
postaci zdrowe psychicznie (Wahl 1992 za Świtaj 2005). Inne badania 
wskazują dużą częstotliwość prezentowania wizerunku osób chorują-
cych psychicznie jako wyalienowanych, niebezpiecznych albo komicz-
nych (Rasmussen, Höijer 2005). Analiza dyskursu w tym obszarze objęła 
także materiał medialny skierowany do dzieci. Obecne w tych przeka-
zach postaci zaburzonych psychicznie ukazywano jako wzbudzające lęk, 
skłonne do przemocy i nieatrakcyjne fizycznie. Najczęstszą reakcją zaś 
na takiego bohatera było odrzucenie, strach i drwiny (Wahl i in. 2007). 
Z kolei, w badaniach mediów drukowanych podkreślane było powtarza-
jące się wykorzystywanie wątku choroby psychicznej przy okazji opi-
sywania zdarzeń niebezpiecznych, agresywnych, nieprzewidywalnych 
(Wahl 2003, Stout i in. 2008). O szaleństwie można przeczytać także 
w tekstach, szczególnie często w nagłówkach prasowych, donoszących 
o działalności przestępczej (Philo i in. 1994).

Wyniki badań postaw Polaków wobec osób chorujących psychicznie 
dowodzą, że co drugi ankietowany zetknął się z zagadnieniem zaburzeń 
psychicznych w mediach, a co piąty miał styczność z osobami zaburzo-
nymi tylko dzięki przekazom medialnym. Środki masowego przekazu 
stanowiły także jedyne źródło wiedzy w obszarze zdrowia psychicznego 
dla tej grupy respondentów (Wciórka, Wciórka 2008). Zważywszy na te 
wyniki, medialny wizerunek psychicznie chorującego jako „brutalnego 
przestępcy, bezbronnej ofiary czy żałosnego lunatyka” (Philo i in. 1994: 
289) wydaje się szczególnie znaczący. Tworzy i wzmacnia fałszywe wy-
obrażenia na temat zaburzeń psychicznych i funkcjonowania osób ich 
doświadczających (Philo i in. 1994, Wahl 1999, van Dijk 2002, Świtaj 
2005). Te z kolei nie sprzyjają społecznej otwartości na integrację osób 
zdrowiejących.

Konsekwencje obecności w społeczeństwie negatywnych przekonań 
i postaw wobec osób chorujących psychicznie są także dalece nieko-
rzystne z perspektywy prewencji i rozpoczęcia leczenia w przypadku 
doświadczania pierwszych objawów zaburzenia równowagi psychicznej. 
Podczas gdy co trzeci ankietowany wskazuje, że spośród wszystkich za-
grożeń zdrowotnych, zaburzenia funkcjonowania psychicznego wzbu-
dzają najwięcej jego obaw (Wciórka, Wciórka 2008), ogólny stosunek do 
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zaburzeń psychicznych zniechęca do kontroli medycznej. Gotowość do 
konsultacji psychiatrycznej w przypadku pojawienia się trudności jest 
znacznie niższa we wspólnotach, w których zaburzenia są spostrzegane 
jako piętno, a diagnoza choroby psychicznej jest powodem do wstydu 
(Shrivastava i in. 2012).

Reprodukowanie fałszywych schematów w mass-mediach jest krzyw-
dzące dla osób chorujących psychicznie. Badacze analizujący to, w jaki 
sposób osoby z trudnościami psychicznymi odbierają tę formę dyskrymi-
nacji, wskazują, iż około połowa ankietowanych często albo bardzo często 
spotkała się w mediach z obraźliwymi i raniącymi przedstawieniami osób 
chorych psychicznie (Wahl 1996). Specjaliści w tym zakresie podkreślają, 
że konieczność jednoczesnego mierzenia się z trudnościami wynikającymi 
z zaburzeń oraz doświadczanie negatywnego nastawienia i zachowań ze 
strony otoczenia może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia osób 
chorujących psychicznie. Wykluczanie jednostki z zaburzeniami psychicz-
nymi przez wspólnotę lokalną wobec specyficznych trudności integracyj-
nych, jakich doświadcza, jest niekorzystne dla procesu jej zdrowienia 
i może stanowić o jej marginalizacji oraz nieodwracalnym wycofaniu się 
z życia społecznego (Corrigan, Watson 2002, Rasmussen, Höijer 2005).

W obliczu szacunków epidemiologicznych, złożonych indywidual-
nych i społecznych konsekwencji zaburzeń psychicznych oraz utrudnień, 
jakie w procesie zdrowienia generują negatywne postawy wspólnot lo-
kalnych wobec osób ich doświadczających, w ostatnich latach zaczęto 
szczególnie mocno akcentować działania na rzecz promocji zdrowia psy-
chicznego i prewencji jego zaburzeń. Szereg programów podejmowanych 
przez międzynarodowe organizacje zajmujące się problematyką zdrowia, 
w tym największych – World Health Organization i World Federation of 
Mental Health – oraz rządy wielu państw, skierowanych jest obecnie na 
działania w tym zakresie. Akcentowane jest mierzenie się ze stygma-
tem społecznym, dyskryminacją i społecznym wykluczeniem osób z za-
burzeniami psychicznymi (WHO 2005a). Dla zapewnienia skuteczności 
działań w tym zakresie istotne jest, aby zdobyć pełne rozumienie źródeł 
negatywnych postaw i mechanizmów nimi kierujących.

Wnioski z badań medialnego wizerunku zaburzeń psychicznych 
i ich konsekwencji dostarczają dowodów ważnej roli mediów w tym za-
kresie. Dotychczasowe analizy nie wyczerpują jednak tematu. Media, 
w związku z pozycją, jaką zajmują we współczesnych społeczeństwach 
i wynikającego zeń zasięgu oraz różnorodności oferty, pozostają obsza-
rem wymagającym dalszych badań. W drugiej części artykułu omówio-
ne zostanie badanie polskiego dyskursu publicznego, odpowiadające 
potrzebie pogłębienia rozumienia pól znaczeniowych zdrowia psychicz-
nego tworzonych w przestrzeni publicznej przez media.
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Zaburzenia psychiczne w polskim dyskursie medialnym

Eksploracja polskiego dyskursu medialnego1 pod kątem obecności 
zagadnień z obszaru zdrowia psychicznego wskazuje niejednorodność 
przedstawień. Obok omawiania problematyki zaburzeń funkcji psychicz-
nych w kontekstach stricte medycznych czy naukowych, przykładowo 
w związku z odkryciami czynników etiologicznych zaburzeń psychicz-
nych, zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym umieszczane są 
także w innych przestrzeniach znaczeń. Tę drugą grupę znaczeń w du-
żej części można utożsamiać z wnioskami z powyżej przytoczonych ba-
dań telewizji amerykańskiej (Wahla 2007) oraz skandynawskiej prasy 
(Rasmussen, Höijer 2005). Pewna część przekazów zawierających odnie-
sienia do zaburzeń psychicznych nie wpisuje się jednak do żadnej z tych 
kategorii. Wykazuje natomiast charakter metafor. Ta grupa przekazów, 
wyraźnie obserwowalna w polskim dyskursie, została poddana analizie. 
Najważniejsze płynące z niej wnioski zostaną przytoczone w dalszej czę-
ści tekstu.

Metodologia badania

Zasadniczym celem prezentowanego badania było ustalenie, w jaki 
sposób w polskim dyskursie medialnym wykorzystywane są określe-
nia używane w stosunku do osób silnie stygmatyzowanych społecznie 
– chorujących psychicznie. W związku ze specyfiką problematyzowane-
go obszaru, w procesie badawczym wykorzystano podejście Krytycznej 
Analizy Dyskursu (dalej oznaczanej powszechnie przyjętym skrótem 
KAD). 

Wybór perspektywy KAD w znaczącym stopniu ukształtował całość 
postępowania badawczego, w tym doprecyzował sposób rozumienia rze-
czywistości społecznej, skierował uwagę badaczki na określone obszary 
problemowe, doprecyzował cele badawcze oraz zdeterminował sposób 
analizy materiału. W omawianym badaniu zaadaptowano główne zało-
żenia KAD o społecznej naturze języka, rozumianego jako rodzaj dzia-
łania społecznego, i konstruktywistycznej sile dyskursu (van Dijk 1995, 
Wodak 2002). Przyjęto także przekonanie zwolenników KAD o tym, że 

1  W badaniu przyjęto rozumienie dyskursu medialnego jako zbioru zapośredniczonych 
przez media przekazów dostępnych publicznie oraz aranżowanych specjalnie dla me-
diów i jako narzędzie regulowania tego, co w danej wspólnocie spostrzegane jest jako 
istotne, a co nie otrzymuje publicznej atencji (Czyżewski i in. 2010).
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analiza dyskursu pozwala zgłębić formy i mechanizmy komunikacji 
oraz interakcji, określić wpływ kontekstu społecznego, w tym statusu, 
władzy, ról społecznych, pochodzenia, na rodzaj i styl przekazu, i vice 
versa – określić funkcję dyskursu w tworzeniu i podtrzymywaniu sto-
sunków władzy, dominacji, nierówności, dyskryminacji (van Dijk 2002).

Do przeprowadzenia badania wybrano model analizy dyskursyw-
nych zjawisk manipulacji T. A. van Dijka (2006). W swoich założeniach 
narzędzie to służy do badania problemów społecznych, w tym zjawiska 
manipulacji dyskursywnej. Manipulację dyskursywną należy rozumieć 
jako praktykę komunikacyjną, poprzez którą sprawowana jest kontrola 
nad innymi ludźmi, często wbrew ich woli i interesowi. Ze względu na 
jej społeczne konsekwencje – (re)produkcję stereotypów, dyskryminacji 
czy społecznych nierówności – manipulacja dyskursywna jest oceniana 
przez zwolenników KAD negatywnie (van Dijk 2006). Model analizy 
dyskursywnych zjawisk manipulacji van Dijka ma charakter interdys- 
cyplinarny i nawiązuje do trzech dymensji dyskursu: dyskursywnej, 
społecznej i kognitywnej. Dodatkowym aspektem analizy wymiaru 
kognitywnego, dodanym do propozycji van Dijka, była kognitywna 
koncepcja metafory G. Lakoffa i M. Johnsona (1980), włączona przez 
autorkę badania w związku z głównym problemem badawczym. Przyję-
tą w procesie badawczym definicją metafory było przedstawione w dzie-
le Metaphors we live by założenie wskazujące, że „istotą metafory jest 
rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej 
rzeczy” (Lakoff, Johnson 1988: 27).

Przeprowadzona procedura badawcza polegała na opisaniu mate-
riału badawczego zgodnie z triangulacyjnym schematem analizy, skła-
dającym się z badania dyskursywnych środków używanych w badanych 
przekazach, społecznych warunków wykorzystania określeń związa-
nych z dyskryminowaną grupą w dyskursie medialnym oraz ich po-
znawczych konsekwencji. W ramach wymiaru dyskursywnego poprzez 
analizę makrostruktur (centralnych twierdzeń i tematów) i znaczeń 
lokalnych (wybranych środków leksykalnych i ich koherencji) zbadane 
zostały: zawartość treściowa i strategie modelowania właściwościami 
tekstu. Na poziomie wymiaru społecznego określono społeczne charak-
terystyki nadawców – pozycję społeczną, zasoby kulturowe, prestiż spo-
łeczny i dostęp do mediów. Badanie wymiaru kognitywnego w końcu 
objęło analizę aktywowanych przez poszczególne teksty mechanizmów 
poznawczych. Poprzez zweryfikowanie charakterystyki tekstu (m.in. 
klarowności), struktury (umiejscowienia elementów w tekście, powtó-
rzeń określeń) i strategii dyskursywnych (m. in. generalizacji, polary-
zacji) możliwe było określenie potencjalnej możliwości wpływania na 
struktury poznawcze odbiorców dyskursu. 



141Zdrowie psychiczne a dyskurs medialny w Polsce

Materiał badawczy stanowiły artykuły prasowe publikowane w „Ga-
zecie Wyborczej” w okresie od 1 maja 2006 r. do 15 maja 2011 r. Podsta-
wowym kryterium doboru artykułów było wystąpienie w całym tekście 
przynajmniej jednego z najczęściej używanych przez Polaków określeń 
zaburzeń psychicznych lub osób chorujących psychicznie oraz data publi-
kacji mieszcząca się w ustalonym pięcioipółletnim przedziale czasowym. 
Wybór leksemów bazował głównie na wynikach badań prowadzonych 
w tym obszarze przez Wciórkę i Wciórkę w latach 2005 i 2008. Do zbioru 
słów kwalifikujących tekst prasowy do włączenia go do puli analizowa-
nych artykułów należały leksemy: „schizofrenia”, „choroba psychiczna”, 
„chory psychicznie”, „wariat”, „dom wariatów”, „szalony”. Pierwsze trzy 
leksemy określono mianem „leksemów o charakterze psychicznym”, 
kolejne trzy mianem „leksemów o charakterze potocznym”. Dalsza se-
lekcja materiału, przeprowadzona w sposób arbitralny, weryfikowała 
użycie danych określeń w formie metaforycznej. Zgodnie z koncepcją 
Lakoffa i Johnsona, określenia z puli sześciu leksemów miały występo-
wać w funkcji domeny źródłowej, odwzorowanej na innym pojęciu z innej 
dziedziny (domeny docelowej). Dobór 55 artykułów został przeprowadzo-
ny z zachowaniem różnorodności ich tematyki i autorstwa oraz publi-
kacji w różnych działach „GW”/serwisach portalu internetowego „GW”. 

Wybór dziennika został podjęty w związku ze spełnieniem przez „GW” 
w najwyższym stopniu założonych wymagań badaczki: ogólnopolskiej do-
stępności tytułu wydawniczego, codziennego charakteru wydawnictwa, 
wysokich pozycji w rankingach mediów opiniotwórczych i czytelnictwa 
w przedziale pięciu lat oraz dostępności wersji internetowej.

Konteksty, znaczenia i konsekwencje poznawcze metafor 
zaburzeń psychicznych w dyskursie elit symbolicznych

W wyniku analizy zawartości treści zgromadzonego materiału wy-
różniono trzy główne kategorie obiektów, które stanowiły domenę do-
celową, odwzorowaną z domeny źródłowej związanej z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego. W badanym materiale określenia „schizofrenia” 
„choroba psychiczna”, „chory psychicznie”, „wariat”, „dom wariatów”, 
„szalony” odnosiły się najczęściej do: postaci z życia politycznego i ich 
zachowania w ramach pełnionych funkcji państwowych, instytucji lub 
grup społecznych, artystów lub ich przedsięwzięć. Badanie makrostruk-
tur pozwoliło także wyróżnić trzy grupy tematów, które były podejmo-
wane w badanych tekstach: kontekst polityczny, kontekst społeczny 
i kontekst kulturalny. Kategorie obiektów i grupy tematów były spójne, 
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tzn. obiektem domeny docelowej w tekstach dotyczących problematyki 
politycznej była postać związana z życiem polityki i tak dalej.

Ogólny wydźwięk większości tekstów z pierwszych dwóch grup te-
matycznych (politycznej i społecznej) był znacząco różny od tych dotyczą-
cych zagadnień kulturalnych. Artykuły z pierwszych dwóch kategorii 
tematycznych odnosiły się krytycznie do prezentowanego obiektu albo 
zapośredniczały pejoratywny stosunek podmiotu do omawianej przez 
niego kwestii. Wykorzystywane w tych dwóch grupach tematycznych 
metafory nosiły znamiona deprecjacji, krytyki czy inwektyw. Znaczenia 
odwzorowywane z domeny źródłowej na domeny docelowe to: nieracjo-
nalność, radykalność, nierozważność, nieodpowiedzialność, sprzecz-
ność z zasadami/oczekiwaniami/prawem, niespójność, brak równowagi 
czy niespodziewana rozległość. Druga kategoria znaczeniowa, wyko-
rzystywana głównie w kontekstach związanych z kulturą, pozytywnie 
odnosiła się do opisywanego obiektu/osoby. Semantyczna zawartość tej 
kategorii odnosiła się do wyjątkowości, oryginalności obiektu, odkryw-
czości, niekonwencjonalności czy entuzjastycznej postawy osoby.

Ze znaczeń nadawanych metaforom wyłania się niejednoznaczny 
obraz. Z jednej strony nadawcy wykorzystują metaforyczne odwzoro-
wanie określeń nawiązujących do choroby psychicznej, aby podkreślić 
twórczą energię i zaangażowanie. Podkreślanie kreatywności prezento-
wanych osób/ich wytworów nawiązuje do pojawiającego się w postawach 
społecznych okresu romantyzmu czy dekadentyzmu przekonania o wy-
jątkowości osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Dominują-
cym sposobem przedstawiania choroby psychicznej, wyłaniającym się 
z metaforycznych opisów, jest jednak wyobrażenie choroby psychicznej, 
jako zachowań nieracjonalnych, niejednorodnych, nieodpowiedzialnych 
czy niezgodnym z prawem. Kategorię znaczeń negatywnych można 
skojarzyć z popularnym w kulturze obrazem piętna. W przeważającej 
części analizowanego fragmentu dyskursu metaforyczne wykorzystanie 
określenia związanego z zaburzeniami psychicznymi stanowiło syno-
nim szeroko pojętej patologii.

Nadawcami analizowanych przekazów byli w przeważającym stopniu 
przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, specjaliści „GW”, a także 
wypowiadający się w mediach politycy z największych polskich ugru-
powań politycznych. W badanych artykułach były również przytaczane 
i komentowane wypowiedzi innych osób publicznych, m. in. artystów, 
duchownych, urzędników. Ze względu na zajmowaną przez te osoby po-
dobną pozycję społeczną, posiadany kapitał kulturowy, prestiż społeczny 
i dostęp do mediów, grupę nadawców analizowanych przekazów można 
określić mianem elity symbolicznej.
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Przeprowadzona analiza wskazuje, że w ramach badanych wypo-
wiedzi poszczególni autorzy realizowali swoje partykularne interesy. 
Dominującym celem dziennikarzy i specjalistów w przebadanych ar-
tykułach była realizacja celów organizacji – linii redakcyjnej, w tym 
kreowania wpływu na rynku medialnym, podnoszenie wskaźników czy-
telnictwa wydawanego tytułu lub własnych – zdobycie uwagi i podziwu 
czytelników. Zapośredniczone przez media wypowiedzi polityków budo-
wały ich własny/ich partii korzystny wizerunek i jednocześnie dyskre-
dytowały rywali politycznych.

Do osiągania tych celów dziennikarze i politycy – nadawcy ana-
lizowanych przekazów – wykorzystywali środki typowe dla habitusa 
elit symbolicznych, tj. strategie dyskursywne, przyjmowanie perspek-
tywy specjalisty, chwyty erystyczne. Autorzy wypowiedzi budowali je 
korzystając z wyrazistych środków dyskursywnych. Jeden z nich – kon-
struowanie przekazu na zasadzie zestawiania silnie wartościowanych 
opozycji – upraszcza rzeczywistość i narzuca pozytywnie ukazaną al-
ternatywę. Tendencji przedstawienia rzeczywistości w oparciu o roz-
darcie między „my i oni” towarzyszy skłonność do deprecjonowania 
oponenta politycznego i podważania jego wartości. Pejoratywnie za-
barwione oceny odzwierciedlane z domeny zaburzeń psychicznych moż-
na interpretować jako narzędzie do realizacji celu zbudowania lepszej 
własnej pozycji. Dla wzmocnienia wyrazistości bipolarnej struktury 
przekazu przedstawiciele elity symbolicznej włączali do swoich wypo-
wiedzi omówione powyżej metaforyczne przedstawienia wykorzystują-
ce silnie bodźcujące leksemy związane z zaburzeniami psychicznymi. 
Wykorzystywanie terminologii odnoszącej się do dziedziny naukowej 
i prowadzonego z pozycji autorytetu procesu diagnozy (leksemy z grupy 
języka fachowego) wzmacnia pozycję nadawcy i buduje wrażenie głosu 
specjalisty.

Przypisana elitom rola określania znaczeń, w przypadku posługiwa-
nia się kategoriami pochodzącymi z dziedziny diagnozy zarezerwowanej 
dla grupy fachowców i używania ich w stosunku do grup prezentujących 
odmienne poglądy lub niepochwalane działania jest jednak nadużyciem. 
O nieuprawnionym użyciu tych środków można mówić zarówno w gru-
pie artykułów poruszających zagadnienia polityczno-społeczne, jak 
i artystyczne. Przeanalizowany fragment dyskursu stanowi dobrą eg-
zemplifikację antycypowanej przez Sowę możliwości wykorzystywania 
aksjologicznie naładowanych kategorii zdrowia i choroby w celu mani-
pulowania odbiorcą dyskursu (Sowa 1984).

Przekonywanie do swoich racji poprzez wzmocnienie wyrazistości 
swoich opinii określeniami związanymi z zaburzeniami zdrowia psy-
chicznego wydaje się społecznie nieodpowiednie. Zjawisko odnoszenia 
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się przedstawicieli elity symbolicznej do oponentów lub osób w subiek-
tywnej ocenie komentatora łamiących zasady, przy użyciu określeń 
związanych z grupą społecznie wykluczaną, można za Foucault nazwać 
ekskluzją, rozumianą jako „przymusowe lub dobrowolne wykluczenia” 
(Szacki 2006: 909). W wielu tekstach dotyczących kontekstu polityczne-
go i społecznego, zawierających metafory nawiązujące do piętnującego 
schematu choroby psychicznej, można mówić o mechanizmie podwójnej 
ekskluzji. Metafory te miały wskazać na nieadekwatność danej osoby do 
życia publicznego/wspólnotowego, obniżyć wartość jej działań. Używa-
jąc takiego środka dyskursywnego, nadawca wykluczał jednostkę/gru-
pę, do której się odnosił. Wyrażając swoją niechęć, sprzeciw czy wręcz 
oburzenie wobec tych osób/grup przy użyciu terminów odnoszących się 
do osób chorujących psychicznie – niejako marginalizował także grupę 
osób chorych.

Zlekceważenie złożoności zaburzeń psychicznych, wielopoziomowo-
ści diagnozy, wreszcie osobistego cierpienia, z jakim się wiąże choroba 
psychiczna i instrumentalne wykorzystywanie określeń dla realizacji 
partykularnych celów przez cieszących się dużym autorytetem nadaw-
ców można zaliczyć do kategorii zabiegów manipulacyjnych. Na mani-
pulacyjny charakter wskazuje podkreślana w pracach van Dijka (2006) 
dysproporcja między pozytywnymi dla nadawcy i negatywnymi dla 
odbiorcy skutkami tych wypowiedzi. Wpływ analizowanych wypowie-
dzi przedstawicieli elit symbolicznych mógł wywierać negatywne kon-
sekwencje dla odbiorcy i kategorii osób z zaburzeniami psychicznymi, 
wobec których badane przekazy mogły utrwalić niechętną czy dyskry-
minującą postawę w społeczeństwie.

Nawiązując do podstawowego założenia Krytycznej Analizy Dyskur-
su o niedyskursywnych konsekwencjach społecznych działań dyskur-
sywnych (van Dijk 2006), można wskazywać potencjalne konsekwencje 
tak prowadzonego dyskursu medialnego. Po pierwsze, budowanie me-
tafor opartych w domenie źródłowej na terminie związanym z zaburze-
niem psychicznym jest szkodliwe społecznie. Środki masowego przekazu, 
szczególnie w dobie silnego zmediatyzowania, traktowane są jako punkt 
orientowania się w rzeczywistości. Dla znacznej grupy Polaków mass 
media stanowią także jedyne źródło wiedzy o chorobie psychicznej. 
Przekazy medialne zawierające odniesienia do zaburzeń zdrowia psy-
chicznego mogą wpływać na kształt struktur poznawczych odbiorców 
w zakresie tego zagadnienia. Poprzez oferowanie w swoich przekazach 
fałszywych przedstawień, np. wykorzystywanie słownictwa związanego 
z zaburzeniami psychicznymi w kontekście sporów politycznych, patolo-
gii zachowań władzy, łamiących prawo zachowań czy nadludzkich mocy, 
media kształtują oparte na fałszu schematy poznawcze, reprodukują 
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stereotypy, utrwalają mylne skojarzenia, przekonania czy wręcz bar-
dziej trwałe struktury poznawcze, jak wiedza (van Dijk 2002, 2006). 
Kognitywna koncepcja metafory Lakoffa i Johnsona (1988) potwierdza, 
że stosowanie metafor zapośredniczających fałszywe wyobrażenia cho-
roby psychicznej może powodować poznawcze zniekształcenia. Lingwiści 
kognitywni podkreślają, że metafory nie należy pojmować jako środka 
retorycznego, a jako środek budujący rozumienie świata.

Powołując się na badaczy KAD, można stwierdzić, że siła wpływu 
przekazów medialnych na struktury kognitywne odbiorców dyskursu, 
choć zależna od szeregu czynników indywidualnych i zewnętrznych, jest 
tym większa, im przekaz angażuje więcej jego uwagi. Przeanalizowane 
fragmenty dyskursu miały szansę wpłynąć na struktury poznawcze od-
biorców dyskursu. W analizowanych artykułach metafory zawierające 
leksemy związane z zaburzeniami psychicznymi często były wyróżniane 
w ciągu tekstu, np. eksponowane jako nagłówki i/lub śródtytuły. Autorzy 
tekstów wykazywali także tendencję do powtarzania tych określeń pa-
rokrotnie. Te czynniki, zgodnie z koncepcją van Dijka (2006), warunkują 
skuteczność wpływania na zmianę przez dyskurs publiczny schematów 
poznawczych, przekonań czy wręcz wiedzy odbiorców.

Wykorzystywanie określeń nawiązujących do choroby psychicznej 
w kontekście pozamedycznym determinologizuje pojęcia pochodzące 
z języka psychiatrycznego (Bugajski 2006). W badanych tekstach do-
minował obraz choroby psychicznej wyobrażanej piętno i geniusz. Bu-
dowane były także nieodpowiednie skojarzenia choroby psychicznej 
z problematyką patologii zjawisk społecznych. Utrwalanie tych fałszy-
wych schematów, silnie upraszczających i jednostronnych przedstawień, 
reprodukuje stereotypy, sprzyja postawie dystansowania i dyskrymina-
cji osób chorujących psychicznie.

Rekomendacje

Dorobek nauk społecznych dostarcza mocnych dowodów na zwią-
zek społecznych postaw wobec osób chorujących psychicznie z jakością 
ich życia (Corrigan, Watson 2002). Społeczne postrzeganie zaburzeń 
zdrowia psychicznego jako doświadczenia wstydliwego nie sprzyja po-
ziomowi zgłaszalności się po konsultacje specjalistyczne osób ich potrze-
bujących, a tym samym szansom na poradzenie sobie z doświadczanymi 
trudnościami psychicznymi czy, w przypadku poważniejszych zaburzeń, 
na powrót do zdrowia. Piętnowanie, izolowanie i dyskryminacja osób 
z trudnościami psychicznymi nie służy rozwojowi szeroko proklamowa-
nego leczenia środowiskowego i powtórnej integracji z przedchorobową 
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wspólnotą. W celu zmiany zakorzenionych w społecznej świadomości 
Polaków stereotypów i budowania postaw akceptacji oraz otwartości na 
chorujących psychicznie konieczna jest nie tylko aktywność organizacji 
pozarządowych, ale także zrozumienie problemu przez tworzące spo-
łeczne znaczenia elity symboliczne. W kwestii przedstawicieli mediów 
powinno być podjęcie działań w kilku ważnych obszarach. 

Po pierwsze, dyskurs publiczny powinien stanowić przestrzeń wol-
ną od fałszywych wyobrażeń i postaw dyskryminacji. Przeprowadzone 
badanie wykazało potrzebę zweryfikowania sposobu wykorzystywania 
w mediach określeń związanych z obszarem zaburzeń psychicznych. 
Instrumentalne stosowanie terminów związanych z trudnościami psy-
chicznymi w celu deprecjacji przeciwnika politycznego reprodukuje nie-
prawdziwe przekonania i negatywne postawy wobec grupy chorujących 
psychicznie. Ludzie mediów powinni poddać refleksji swój udział w sfe-
rze publicznej i konsekwencje swoich działań dyskursywnych.

W kontrze do dotychczasowych działań elit symbolicznych w ob-
szarze związanym z kształtowaniem przekonań i postaw w zakresie 
zdrowia psychicznego, warto zastanowić się nad zmianą tej tenden-
cji w kierunku włączania przedstawicieli mediów do podejmowanych 
przez międzynarodowe i krajowe organizacje działań promocji zdrowia 
psychicznego i prewencji jego zaburzeń. Ich zaangażowanie mogłoby 
w zmediatyzowanej rzeczywistości stanowić ważny sygnał dla odbior-
ców mediów. Włączenie się grup środowisk opiniotwórczych w upo-
wszechnianie pozytywnego ustosunkowania do osób doświadczających 
trudności psychicznych wydaje się kluczowe dla sukcesu postulowanych 
zmian. Media powinny edukować swoich odbiorców w zakresie zdrowia 
psychicznego, jak również publikować takie przekazy, które będą zawie-
rać niezafałszowany i nietendencyjny wizerunek osób zdrowiejących.

Aby takie kroki były możliwe, grupy specjalistów w dziedzinach 
psychiatrii środowiskowej i kształtowania postaw społecznych powin-
ny zaoferować środowiskom dziennikarskim możliwość ukształtowania 
wrażliwości na kwestie wykluczenia społecznego i zrozumienia pro-
blematyki trudności psychicznych, potrzebnej do zmierzenia się z na-
wykami językowymi, bezrefleksyjnymi działaniami dyskursywnymi 
i przyjęcia postawy otwartości.
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Mental health and media discourse in Poland

Mental disorders constitutes a serious social issue, which requires undertaking 
actions not only in the area of therapeutic means, but also mental health promotion. 
Due to invariable negative attitudes of a vast group of Poles towards mentally ill people 
and the fact, that for many of them media is the only source of knowledge about this 
problem, a further research on image of mental illness in media is necessary. This ar-
ticle addresses the issue of metaphorical usage of terms referring to mental health in 
Polish media discourse. To analyze the fragment of the discourse a triangulated scheme 
of discursive manipulation by T. A. van Dijk was applied. The research revealed, that 
most of the terms referring to mental disorders were used by the authors instrumen-
tally. Such a practice of symbolic elites was evaluated as an abuse, which can result in 
numerous negative social consequences, i.e. reproducing false images of mental illness, 
maintaining stereotypes, exclusion and discrimination of mentally disordered indivi-
duals. From the results of the research, recommendations, which can be used in the 
field of promotion of mental health, have been derived.

Key words: mental health, media discourse, Critical Discourse Analysis.
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Pacjenci kontra lekarze?  
Ewaluacja jakości usług podstawowej opieki 

zdrowotnej – studium przypadku

Prawie każdy pacjent marzy o takim lekarzu, 
Który byłby wyspecjalizowany wyłącznie w nim1.

Wstęp

Przytoczona w powyższym cytacie obserwacja, pomimo satyrycz-
nego rodowodu, znalazła potwierdzenie w trakcie badań jakości usług 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych przez firmę Anali-
zy Badania Rozwój w jednej z wielkopolskich gmin w 2012 r.2 Kontekst 
ewaluacji związany był przede wszystkim z pojawieniem się niepokoją-
cych sygnałów docierających do radnych. Dotyczyły one niezadowolenia 
mieszkańców z usług POZ, zwłaszcza w zakresie porad lekarzy rodzin-
nych. Działanie Gminnej Komisji Zdrowia, dążącej do weryfikacji tych 
informacji, należy uznać za przykład dobrej praktyki. Zakładała ona, 
że proces planowania i wdrażania posunięć strategicznych w sektorze 
publicznym powinien być poprzedzony kompleksowym badaniem stanu 
wyjściowego. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku wywiązywania się 
samorządu z zadań własnych, do których należy m.in. zapewnienie od-
powiedniej dostępności usług medycznych. 

1  Cytat pochodzi ze zbioru powiedzonek, żartów, anegdot, autorstwa popularnego po-
ety, satyryka i dziennikarza, opublikowanych w latach 1950–2002 w „Przekroju” 
(Kern 2002).

2  Badania w ramach sondażu z pacjentami prowadzono w pierwszej połowie grudnia 
2012 r., w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę. Jak podaje Państwowy 
Zakład Higieny, w całym sezonie epidemicznym 2012–2013 zarejestrowano w kraju 
niemal dwukrotny wzrost liczby zgłoszeń podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy 
grypopodobne, niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (PZH 2012, 2013).
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W związku z tym główny problem badawczy dotyczył określenia po-
ziomu jakości usług POZ w gminie w 2012 r. Stał się on punktem wyjścia 
dla realizacji następujących celów: 1) ustalenia determinant satysfakcji 
pacjentów oraz możliwie obiektywnych wskaźników jakości usług POZ; 
2) oceny funkcjonowania NZOZ; 3) wskazania praktycznych rekomenda-
cji dla organu prowadzącego NZOZ (prywatnej spółki) oraz JST3.

Realizacja wymienionych celów nie może ograniczać się jedynie do 
poznania opinii pacjentów czy analizy rozwiązań organizacyjnych ośrod-
ków zdrowia. Niebagatelną bowiem rolę w funkcjonowaniu systemu 
opieki zdrowotnej (w tym POZ) odgrywają także uregulowania prawne 
i systemowe. Co więcej, kluczowe dla oceny jakości usług medycznych 
w gminie okazało się określenie i rozróżnienie zwłaszcza tych elemen-
tów usług w ramach POZ, które nie zależą bezpośrednio od uregulowań 
ustawowych. Tym samym należy pamiętać, że świadomość społeczna 
przeważającej części pacjentów zwykle nie uwzględnia niuansów po-
działu kompetencji między instytucjami ani następstw stosowania okre-
ślonych procedur biurokratycznych NFZ4.

Przyjęte definicje

W artykule podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest rozumiana za 
Międzynarodową Organizacją Zdrowia, jako „[…] pierwszy poziom kon-
taktu jednostek, rodzin i społeczności lokalnych z narodowym systemem 
ochrony zdrowia, przybliżający opiekę zdrowotną jak najbliżej miejsca 
życia i pracy, stanowiące pierwszy element ciągłego procesu opieki zdro-
wotnej” (WHO 1978: 3). W przytaczanym studium przypadku badania 
odnosiły się do części usług z zakresu POZ określonego w ustawach5, 
które świadczone są na terenie gminy. Usługi te stanowią ugruntowaną 
podstawę POZ, a pozostałe można traktować w proponowanym modelu 
badań ewaluacyjnych jako uzupełnienie. Zakres przedmiotowy badań 
objął zatem ocenę świadczeń: 1) POZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży; 
2) badania profilaktyczne w ramach POZ; 3) badania laboratoryjne; 
4) szczepienia ochronne6. 

3  Jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku na poziomie gminy (NUTS-5).
4  Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy dla sprawności obsługi pacjentów procedury wyma-

gane przez NFZ mogą wydawać się kontrproduktywne, to znaczy np. z perspektywy 
pacjentów niepotrzebnie wydłużające i komplikujące proces obsługi.

5  Zwłaszcza w kluczowych dla omawianej problematyki aktach normatywnych: Dz.U. 
nr 210, poz. 2135 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654.

6  Pominięto element w postaci świadczeń o charakterze pomocy doraźnej, z uwagi na ich 
brak na terenie gminy objętej badaniem. POZ obejmuje ponadto: pracę pielęgniarek 
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Pacjent, czyli świadczeniobiorca, jest ujmowany jako osoba fizycz-
na, korzystająca z konkretnych przychodni POZ objętych badaniem. 
Według definicji ustawowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 159, art. 3) jest to oso-
ba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca 
z tych świadczeń, udzielanych przez podmiot świadczący usługi zdro-
wotne lub osobę wykonującą zawód medyczny. Lekarz rodzinny (pierw-
szego kontaktu, specjalista medycyny rodzinnej) jest rozumiany jako 
podstawowe ogniwo POZ. Jego zasadniczą rolą jest leczenie i prowadze-
nie profilaktyki oraz kierowanie do poradni specjalistycznych.

Główne założenia metodologiczne

Dla uzyskania wysokiej rzetelności wyników7 badań posłużono 
się metodami ilościowymi (reprezentatywny sondaż opinii metodą 
wywiadów kwestionariuszowych8), jak i jakościowymi dla głębszego 
zrozumienia problemów, tj. analizą danych zastanych (desk research), 
indywidualnymi wywiadami pogłębionymi (IDI – indywidual depth in-
terview) oraz obserwacją: jawną i uczestniczącą (undisguised, partici-
pant observation).

W kwestii doboru próby jednym z kluczowych założeń (zwłaszcza do 
badań ilościowych) wydaje się wybór odpowiedniej kategorii badanych. 
W omawianym przypadku zastosowano model najprawdopodobniej naj-
bardziej optymalny pod względem efektywności kosztowej. Dla uzyska-
nia pozytywnego stosunku kosztów badania względem otrzymanych 
rezultatów ograniczono się do pacjentów, którzy właśnie skorzystali 
z porady lekarskiej w poradni, jak również tych właśnie zamierzających 

położnych i szkolnych, nocną oraz świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską, trans-
port sanitarny POZ. Warto podkreślić także konieczność jednoznacznego wyłączenia 
z konceptualizacji badań kwestii odnoszących się do usług specjalistycznych, nawet 
jeśli one także są świadczone na terenie tych samych placówek.

7  Rzetelność rozumiana jest w tym przypadku jako uzyskiwanie wiarygodnych wyni-
ków dzięki poprawności postępowania na każdym etapie realizacji badania – od kon-
ceptualizacji po fazę badań terenowych i analizy. W odniesieniu do samych badań 
ilościowych rzetelność rozumiana jest jako uzyskanie porównywalnych pod względem 
statystycznym (przy założonym poziomie ufności 95% i określonym błędzie pomiaru) 
wyników w przypadku ponownego pomiaru ilościowego w obrębie tej samej populacji 
generalnej.

8  Warstwowana próba badawcza z elementem losowym wyniosła 358 pacjentów czte-
rech przychodni, przy p = 0,05 oraz maksymalnym błędzie oszacowania 4,1%. Przyjęto 
ponadto założenie, że wywiady prowadzone są jedynie z pełnoletnimi pacjentami bądź 
pełnoletnimi opiekunami pacjentów nieletnich, jeżeli są dostępni na terenie badań 
i towarzyszyli wizycie.
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z niej skorzystać i znajdujących się w bezpośredniej bliskości placówek. 
Dało to możliwość odniesienia się części respondentów do pytań o usłu-
gę, z której przed chwilą korzystali. Szczególnie tę właśnie subpopula-
cję byłoby najtrudniej wyłonić w odpowiedniej liczebności przy innych 
metodach doboru próby. Natomiast osoby badane przed wizytą, w za-
łożeniach powinny wykazywać zbliżone postawy do ogółu pacjentów 
(przypisanych do NZOZ objętych badaniami). Na etapie analizy staty-
stycznej zweryfikowano, czy te dwie kategorie różnią się między sobą 
istotnie pod względem statystycznym w przejawianych postawach i opi-
niach9. Rozróżnienie to uznano za ważne z uwagi na hipotetyczną za-
leżność, zakładającą, że bezpośrednia styczność pacjentów z placówką 
w danym momencie może powodować, iż opinie pacjentów różnią się od 
opinii obiegowych lub dotyczących przeszłych doświadczeń. 

Zgodnie z założeniami, duży nacisk położono na zapewnienie re-
spondentom w fazie terenowej maksymalnej możliwej poufności wypo-
wiadanych opinii. Dbano więc, by personel placówek i inni pacjenci nie 
mogli słyszeć wywiadów bądź ingerować w ich przebieg. W praktyce 
oznaczało to ich realizację na zewnątrz przychodni. 

Aktualni pacjenci POZ  
(tuż przed wizytą)

Aktualni pacjenci POZ  
(tuż po wizycie)

Pozostali pacjenci  
(niekorzystający  
w czasie badań  
z usług POZ)

Pacjenci przypisani do NZOZ w ramach POZ

Pacjenci POZ  
przypisani do NZOZ  

spoza gminy  
(„nie-klienci”)

Schemat 1. Wyszczególnienie próby badawczej pacjentów objętych badaniem
Źródło: opracowanie własne ABR 2012

Kwestionariusz wywiadu zawierał pytania zarówno zamknięte, jak 
i otwarte – pogłębiające. W metryczce uwzględniono, poza podstawo-
wymi cechami społeczno-demograficznymi respondentów, także okres 
zamieszkiwania w gminie, lokalizację przypisanego NZOZ, nazwisko 
lekarza rodzinnego, częstotliwość korzystania z przychodni i laborato-
rium oraz wspomniany wcześniej status pacjenta (przed – po wizycie).

Pytania badawcze poruszały m. in. takie zagadnienia, jak: ocenę świad-
czonych usług w ramach POZ i warunków oraz organizacji opieki zdrowot-
nej w przychodniach – także w perspektywie diachronicznej (odniesienie 
do stanu sprzed 5 lat), czas oczekiwania na wizytę i samej wizyty, ocenę jej 

9  Zastosowano nieparametryczne testy Manna-Whitneya (U) dla dwuwartościowych 
zmiennych niezależnych oraz testy niezależności Chi2, poziom istotności alfa = 0,05.
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przebiegu (w tym identyfikacja celu oraz rezultatu), pożądane zmiany lub 
usprawnienia w funkcjonowaniu placówek i pracy lekarzy.

Jednym z elementów oceny jakości usług o charakterze obiekty-
wizującym była weryfikacja mycia przez lekarzy rąk przed badaniem, 
stosowania jednorazowych rękawiczek i przyrządów diagnostycznych. 
Ponadto ankieterzy wypełniali arkusze obserwacji, co umożliwiło póź-
niejszą konfrontację spostrzeżeń z wynikami ilościowymi – zwłaszcza 
w zakresie oferowanych warunków dla pacjentów (ilości dostępne-
go miejsca w poczekalni, dostępności łazienek, stopnia dostosowania 
obiektów do potrzeb niepełnosprawnych itd.). 

Kluczowe wyniki badań

Z punktu widzenia głównego problemu badawczego najistotniejszym 
wnioskiem z analiz okazała się zadowalająca jakość usług medycznych 
w gminie z perspektywy ogółu pacjentów. 2/3 z nich (67%) było w mniej-
szym bądź większym stopniu zadowolonych (z czego 26,2% bardzo). 
Niespełna 3/4 pacjentów (72,6%, w tym aż 45,5% zdecydowanie) byłoby 
gotowych udzielić pozytywnej rekomendacji swojego lekarza rodzinnego. 

Przedstawione wyniki wywołały spore zdumienie i zastanowienie 
wśród przedstawicieli zamawiającego (radnych), do których docierały 
od pewnego czasu negatywne opinie oraz skargi mieszkańców-pacjen-
tów na funkcjonowanie NZOZ. To właśnie głosy niezadowolenia stały 
się jednym z powodów zlecenia przeprowadzenia badań weryfikujących 
te doniesienia.

4,8 8,4 19,7 40,8 26,2

Jak ogólnie ocenia P. jakość usług oferowanych przez przychodnię?

4,1 7 15,2 28,1 45,5

Czy poleciłby/aby P. swojego lekarza rodzinnego znajomym i rodzinie?

 Bardzo źle      Raczej źle      Ani dobrze, ani źle      Raczej dobrze      Bardzo dobrze

Wykres 1. Główne wymiary satysfakcji z usług POZ w gminie: ogólna satysfakcja 
z usług przychodni i gotowość pacjenta do udzielenia rekomendacji swojego lekarza (%)

Źródło: opracowanie własne ABR 2012, N=358

Jednocześnie przykład ten ilustruje dobitnie, jak wyostrzone by-
wają sądy artykułowane przez część przedstawicieli opinii publicznej, 
zwłaszcza niezadowolonej. Niekiedy nie znajdują one potwierdzenia 
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wśród ogółu – „milczącej większości”. W omawianym przypadku stawką 
było poddanie pod obrady decyzji „czy” i ewentualnie „na jakich warun-
kach” przełamywać monopol spółki zarządzającej NZOZ w gminie, po-
przez rozpisanie nowego przetargu i udostępnienie zasobów lokalowych 
konkurencji.

Nadmierny optymizm powinien być jednak poprzedzony analizą 
zagadnień szczegółowych oraz dodatkowych okoliczności. Po pierw-
sze, wyniki tego rodzaju w odniesieniu do lekarzy należy interpreto-
wać z pewną dozą ostrożności i dystansu. W badaniach uwidoczniła 
się wyraźna tendencja, pokazująca, że spora część pacjentów odwiedza 
nie „swojego”, przypisanego lekarza rodzinnego, ale tego, który aku-
rat w danym momencie jest najbardziej dostępny albo powszechnie 
poważany. Nie zmienia to faktu, że przy tego rodzaju praktykach wie-
le z fundamentalnych założeń skutecznej medycyny rodzinnej nie ma 
szans na zrealizowanie. Mowa tu chociażby o ciągłości kontaktu z pa-
cjentem, wytworzeniu się zaufania na bazie długotrwałej relacji czy 
koordynacji opieki.

Po drugie, interesująca wydaje się również analiza powodów, któ-
rymi kierowali się badani, uzasadniając swoją decyzję o ewentualnej 
rekomendacji lekarza. Poza najczęstszymi wskazaniami natury ogól-
nej, jak postawa pozytywna (62,8%) bądź negatywna (21,8%), należy 
szczególnie zwrócić uwagę na duże znaczenie stażu pracy i doświadcze-
nia (42,2%). Dopiero w dalszej kolejności wskazywano na skuteczność 
diagnoz (20,8%). 

Najistotniejszą barierą jest natomiast brak zaufania (29,8%) czy 
wręcz obojętność lekarza z perspektywy pacjentów (23,8%). Bada-
ni zauważyli także, że dość istotne znaczenie w tym względzie może 
mieć ograniczony kontakt z lekarzem, tj. niewielka liczba godzin pracy 
w przychodni czy jego częste absencje. Tymczasem w praktyce funk-
cjonowania przychodni POZ okazuje się, że coraz trudniej jest zapew-
nić placówce doświadczony personel lekarski o specjalizacji lekarz 
rodzinny. Do najważniejszych źródeł niskiej podaży na rynku pracy 
tego rodzaju osób z odpowiednim stażem należy zaliczyć zwłaszcza sil-
ną konkurencję między ośrodkami w skali kraju oraz niewielką liczbę 
studentów wybierających tę specjalizację na uczelniach medycznych. 
Co więcej, jest ona zupełnie nieadekwatna do zapotrzebowania kadro-
wego w tym segmencie usług. Skutkiem staje się częsta praktyka czy 
niekiedy wręcz konieczność uzupełniania luk godzinowych w grafikach 
przychodni POZ stażystami, ewentualnie rezydentami – w dodatku od-
bywającymi inne specjalizacje niż medycyna rodzinna. Jak zauważali 
badani lekarze, tendencja ta pogłębia się. 
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Kolejnym zagadnieniem, które warto przywołać, jest ocena pozio-
mu usług medycznych w gminie w porównaniu ze stanem sprzed 5 lat10. 
Analizując wskazania pacjentów, należy stwierdzić, że największy odse-
tek z nich wskazał na pozytywny kierunek zmian (38,2%) wobec 17,4% 
przeciwników takiego poglądu. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na 
liczne grupy osób, które albo nie zauważają specjalnych zmian (27,1%), 
albo nie potrafią się ustosunkować do omawianej kwestii. W związku 
z powyższym wyniki interpretować należy jako ambiwalentne, z lek-
kim wskazaniem na pozytywne.

6,3

15,9

27,122,3

11,1

17,4
Zdecydowanie się pogorszyła

Raczej się pogorszyła

Nie uległa zmianie

Raczej się polepszyła

Zdecydowanie się polepszyła

Nie mam zdania

Wykres 2. Ocena poziomu usług medycznych w porównaniu ze stanem sprzed 5 lat (%)
Źródło: opracowanie własne ABR 2012, N=308 (pacjenci zamieszkujący gminę  

5 lat i więcej)

Ważna konkluzja płynie natomiast ze skonfrontowania wyników 
z oceną strony samorządowej, jak i przedstawicieli NZOZ. Poza roz-
bieżnościami w interpretacji wskazań pacjentów – jako stanu rzeczy 
negatywnego (w najlepszym przypadku niezadowalającego) bądź pozy-
tywnego (nie negatywnego), należy wykazać główne źródło rozbieżno-
ści. Jest nim brak punktu odniesienia w postaci wcześniejszych badań 
czy chociaż określenia docelowego, pożądanego poziomu wskaźników 
w strategii obydwu podmiotów.

Z problemem innej natury wiąże się natomiast interpretacja odset-
ka pacjentów deklarujących, że lekarz przed wizytą umył ręce, wypeł-
niając swój obowiązek. Norma wskazuje, że powinni to czynić wszyscy 
lekarze, tymczasem 38% badanych przyznało, że zabieg ten jest doko-
nywany w przeciwieństwie do 7%, stwierdzających jednoznacznie, że 
nie. Przy tym 6,2% wskazało, że lekarz „czasem myje ręce, a czasem 
nie”, a prawie połowa respondentów (48,7%) nie zwróciła na tę czynność 
uwagi. Bardzo czytelne wyniki przyniosła natomiast analiza zestawia-
jąca deklaracje pacjentów z poszczególnymi lekarzami prowadzącymi. 

10  W analizie tego zagadnienia uwzględniono tylko opinie osób, które w tym czasie za-
mieszkiwały teren gminy i korzystały z usług POZ tutejszych przychodni.
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Okazało się, że jedynie trzech pracowników „białego personelu” było 
odpowiedzialnych za większość zaniedbań na omawianym polu elemen-
tarnej higieny.

Pozostając na bardziej szczegółowym poziomie wyników, należy 
zwrócić uwagę na często podnoszone problemy pacjentów z dokonywa-
niem rejestracji. Dotyczyły one głównie formy telefonicznej, a konkretnie 
możliwości „dodzwonienia się”. Sytuacja stawała się trudna szczególnie 
w poniedziałki, czyli w dzień wzmożonego ruchu pacjentów – z różnych 
powodów odkładających wizytę lekarską na początek tygodnia, na co 
w wywiadach zwracali uwagę lekarze. Dodatkowo, na tle ocen poszcze-
gólnych elementów organizacji przychodni względnie najgorzej wypadła 
dostępność lekarzy w dogodnym czasie oraz właśnie możliwość rejestra-
cji w dogodnym terminie. 

W związku z tym, priorytetem wydaje się pełne wdrożenie zauto-
matyzowanego systemu rejestracji online, wykraczającego poza zapisy 
zwykłą drogą mailową. Dodatkowo, część problemów powinno rozwią-
zać umożliwienie pacjentom zarządzania swoimi wizytami z poziomu 
e-konta klienta i udostępnienie w nim wglądu w dokumentację me-
dyczną. Stanie się tak zwłaszcza w obliczu trudności z wprowadze-
niem systemu preselekcji pacjentów na podstawie przypadków bardziej 
i mniej „priorytetowych”, jeśli chodzi o termin wizyty. Przyczyną unie-
możliwiającą stosowanie tego rodzaju rozwiązań okazała się niechęć 
pacjentów do ujawniania personelowi nielekarskiemu celu wizyty czy 
objawów schorzenia oraz przeświadczenie, że powinno się zostać przy-
jętym w „pierwszym wolnym terminie”.

Tymczasem, jak wynika z badań, to właśnie nielekarski personel 
medyczny, znajdujący się na pierwszej linii kontaktu, jest w najwięk-
szej mierze odpowiedzialny za generowanie niezadowolenia i obniżenie 
ogólnej oceny usług w oparciu o psychologiczny „efekt świeżości”. Precy-
zując: pacjent potraktowany nieuprzejmie, opryskliwie, przedmiotowo 
przez rejestratorkę bądź pielęgniarkę jeszcze przed właściwą wizytą, 
staje się często pacjentem niezadowolonym czy nawet roszczeniowym. 
Omawiany przypadek NZOZ pokazał, jak ważna jest dbałość o odpo-
wiedni wizerunek, zwłaszcza na polu jakości obsługi klienta (także 
telefonicznej). Dotyczy to zarówno doboru personelu o odpowiednich ce-
chach osobowościowych, przeszkolenia go oraz stałego monitorowania 
standardów. 

Na tle wyników odnośnie przebiegu samej wizyty, które wydają 
się dość zadowalające, wyróżnia się zagadnienie wypisywania recept. 
O ile niezadowolenie nie odbiega specjalnie od średniej, to stosunko-
wo niskie zadowolenie powinno stać się przedmiotem zainteresowania 
organów zarządzających. Możliwymi powodami takiego stanu rzeczy 
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są najprawdopodobniej względnie niedawno wprowadzone przez NFZ 
przepisy, które nakładają na pacjenta obowiązek osobistego stawienia 
się po odbiór druku. Zgodność ze standardem (najpierw badanie, potem 
wydanie), choć wydaje się słuszne z punktu widzenia jakości usług me-
dycznych czy unikania ryzyka powikłań, pacjentom nastręcza często 
wiele trudności natury logistycznej. Muszą się oni niekiedy pojawiać 
wielokrotnie w przychodni, co niekiedy bywa dla nich niezrozumiałe 
w kontekście rutynowych recept czy skierowań. Pacjenci udający się 
„tylko” po to, niejednokrotnie oczekują szybszej obsługi. Bywa, że gene-
ruje to dodatkowe napięcia. W kwestii wypisywania recept, ze wskazań 
badanych należy także przywołać sporadyczne trudności odczytania 
pisma lekarskiego przez farmaceutę i konieczności powrotu do przy-
chodni z tego powodu. Wprowadzona w omawianych NZOZ procedura 
komputerowego wypisywania recept (z użyciem tabletów) przynosi do-
bre rezultaty. Jej wdrażanie powinno być kontynuowane tak, by objąć 
wszystkich lekarzy.

W dalszej kolejności poproszono pacjentów w pytaniu otwartym 
o wskazanie rozwiązań, które ich zdaniem powinny polepszyć jakość 
usług POZ w gminie oraz samo funkcjonowanie przychodni. Poza ocze-
kiwaniem większej liczby wolnych terminów oraz systemu rejestracji 
internetowej, najliczniejsze odpowiedzi (47,1%) dotyczyły, paradoksal-
nie, zwiększenia liczby specjalistów11. Ów postulat nie miał bezpośred-
niego związku z przedmiotem badania. Z drugiej strony pokazuje on 
wyraźnie, jak w świadomości pacjentów medycyna rodzinna i usługi 
specjalistyczne się przenikają. Okazuje się, że niekiedy ten drugi seg-
ment usług medycznych jest postrzegany jako „potrzebniejszy”, „bar-
dziej profesjonalny”.

Warto wskazać także niektóre rezultaty analizy korelacji, obrazu-
jące siłę związku danego czynnika z satysfakcją z jakości usług me-
dycznych oraz gotowością do rekomendacji lekarza. W odróżnieniu 
od przedstawionych wcześniej analiz, technika ta pozwala ocenić nie 
tyle natężenie występowania danego czynnika (np. odsetka pacjentów 
o określonej postawie), ale jego powiązanie z kształtem określonej po-
stawy, opinii12. Analiza wykazała, że z oceną jakości usług oferowanych 

11  Zwłaszcza w zakresie względnie powszechnie występujących w populacji schorzeń, 
tj. okuliści, dermatolodzy, ortopedzi, laryngolodzy, ginekolodzy.

12  Wartość współczynnika korelacyjnego rho Spearmana dla zmiennych porządkowych 
zawiera się w przedziale –1 do 1, (0 do 1 dla korelacji dodatnich, które będą oma-
wiane). Wyniki powyżej 0,3 będą interesujące z uwagi na swój umiarkowanie silny 
charakter liczony od tego pułapu oraz wartości większe odnoszące się do korelacji sil-
nych i bardzo silnych. W analizie uwzględniono tylko korelacje istotne statystycznie 
(p < 0,05). W treści artykułu przytoczono niektóre z nich.
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przez przychodnię najsilniejszy związek miały te kwestie organizacyj-
ne, które w badaniu zostały przez pacjentów ocenione względnie najsła-
biej, zwłaszcza: dostępność lekarzy (rs = 0,526, p < 0,05) oraz możliwość 
rejestracji w dogodnym terminie (rs = 0,514, p < 0,05). Co godne pod-
kreślenia, porównywalnie ważne jest także zrealizowanie celu wizyty 
w postaci uzyskania skierowania do specjalisty (rs = 0,413, p < 0,05). 
Na postrzeganie jakości usług miała ponadto wpływ kultura osobista 
lekarzy (rs = 0,389), ale i w niewiele tylko mniejszym stopniu pozosta-
łego personelu.

Analizując natomiast opinie pacjentów przed i po wizycie lekarskiej, 
nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ocenie kluczowych pa-
rametrów jakości usług POZ. Zidentyfikowane rozbieżności (p < 0,05) 
zakładały względnie lepsze oceny „pacjentów po wizycie” w zakresach: 
ocena godzin otwarcia i przyjęć lekarzy, ilość dostępnego miejsca w po-
czekalni, dostępność łazienki, ocena przeprowadzenia badania wstępne-
go, używanie jednorazowych rękawiczek oraz jednorazowych wzierników 
laryngologicznych13. 

Co natomiast znamienne, w kontekście czynników takich, jak kultu-
ra osobista personelu, procedury higieniczne, zaobserwowano, że osoby 
z wykształceniem wyższym generalnie najbardziej krytycznie odnosiły 
się do tych kwestii. Działo się tak zwłaszcza w porównaniu z osobami 
z wyksztalceniem zawodowym oraz niższym (p < 0,05).

Podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji

Satysfakcję pacjentów POZ w badanej gminie, jak i jakość usług na 
najbardziej ogólnym poziomie można uznać za zadowalającą, co gene-
ralnie koresponduje z podobnymi wynikami badań medycyny rodzinnej 
w Polsce – zwłaszcza w opozycji do usług specjalistycznych czy ogólnie 
służby zdrowia (Miller i in. 2007). Zdecydowanej poprawy wymagają na-
tomiast kwestie szczegółowe, zwłaszcza o charakterze organizacyjnym 
i związanym z obsługą klienta14. Za dobry należy natomiast uznać obraz 
lekarzy (darzonych w większości pewnego rodzaju estymą) w świadomo-
ści pacjentów, który wypada lepiej niż ogólna jakość usług oferowanych 
przez przychodnie. Tym samym na poziomie ogólnych wyników dla całej 

13  Testy Kruskalla-Wallisa (H), p < 0,05.
14  Mowa tu zwłaszcza o linii personel nielekarski – pacjent. Kwestia ocen pracy lekarzy 

jest bardziej zindywidualizowana, zarządzanie tym segmentem personelu powinno 
mieć miejsce w oparciu o opracowane w ramach badania wyniki rankingów i zesta-
wień porównawczych.
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gminy nie potwierdzono występowania ostro zarysowanego konfliktu na 
linii pacjenci–lekarze, ale patrząc szerzej, zidentyfikowano raczej szereg 
utajonych napięć między JST a organem prowadzącym NZOZ. 

W wymiarze organizacyjnym, najbardziej pilną zmianą wydaje się 
konieczność wdrożenia i upowszechnienia systemu elektronicznych 
kont pacjenta oraz rejestracji online. Ważne okaże się także dostosowa-
nie systemu telefonicznej rejestracji do natężenia dzwoniących w wy-
brane dni i okresy zwiększonej zachorowalności.

Za niezadowolenie pacjentów w wielu aspektach w dużej mierze od-
powiadają warunki funkcjonowania przychodni oraz postawy personelu 
(zwłaszcza nielekarskiego), szczególnie w jednej z lokalizacji placówek. 
Wyniki dla tej przychodni odbiegają na jej niekorzyść w sposób istotny 
statystycznie od pozostałych obiektów w wielu wymiarach (m. in. średnie-
go czasu oczekiwania na rejestrację, wizytę i przed wizytą). W związku 
z tym postuluje się przeniesienie części ruchu pacjentów do drugiej loka-
lizacji w tej samej miejscowości, która wykazuje zdecydowanie mniejsze 
obłożenie i dysponuje wolnymi pomieszczeniami.

Przykładem zewnętrznych uwarunkowań rzutujących na jakość 
usług POZ w badanej gminie jest niska podaż odpowiednio wykwali-
fikowanych, spełniających kryteria formalne oraz zmotywowanych do 
pracy lekarzy rodzinnych. Kwestia dotyczy nie tyle zwiększania stanu 
zatrudnienia15, ale rozwiązań harmonogramów pracy bardziej dostoso-
wanych do potrzeb poszczególnych segmentów pacjentów zidentyfiko-
wanych w badaniu16.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przytaczane przez lekarzy 
(częściowo potwierdzone w badaniach) źródła utrudnień w funkcjo-
nowaniu przychodni i wynikające z postaw części samych pacjentów: 
1) roszczeniowe i instrumentalne traktowanie wizyt jako koniecznego 
i uciążliwego etapu dla uzyskania recepty czy skierowania do specja-
listy; 2) stawianie samemu diagnoz i oczekiwanie przepisania recept 
zgodnych z nimi; 3) korzystanie z usług różnych lekarzy, nawet w sy-
tuacji, gdy dolegliwość umożliwia odsunięcie w czasie wizyty u swojego 
lekarza prowadzącego; 4) lekceważenie zaleceń lekarzy i badań profilak-
tycznych; 5) zbyt częste wizyty podyktowane celami „pozazdrowotnymi” 
(np. potrzeba kontaktu z ludźmi); 6) opór przed podawaniem powodów 

15  Kryteria minimalnej ilości lekarzy przypadającej na określona liczbę ludności okre-
śla NFZ.

16  Interesującą inspirację może przynieść rozwiązanie stosowane w USA w obliczu nie-
doborów wykwalifikowanych pielęgniarek. Wyspecjalizowane agencje zatrudnienia, 
ale i placówki medyczne oferują za pośrednictwem narzędzi online aukcje nieobsa-
dzonych dyżurów (Leighton, i in.:29).
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wizyty w ramach preselekcji i określenia pilności wizyty; 7) odwoły-
wanie wizyt i niepowiadamianie przychodni, spóźnienia; 8) niechęć do 
korzystania z usług lekarzy rodzinnych o specjalizacji pediatria przez 
pacjentów dorosłych („pediatria to nie lekarz” – cyt. respondent.), bądź 
z usług internistów przez matki dzieci (postawa typu: „dajcie dziecku 
pediatrę”).

W obliczu przedstawionych wyników można stwierdzić, w odniesie-
niu do organu prowadzącego, że część trudności może zostać rozwiązana 
nie tylko przez modyfikacje organizacyjne czy podnoszenie kompetencji 
interpersonalnych kadry. Mowa w tym przypadku zwłaszcza o szero-
ko zakrojonej i wdrażanej z różnych poziomów kampanii informacyjnej 
na temat reguł sprawnego korzystania z usług przychodni oraz działań 
profilaktycznych. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem wydaje się 
także przeprowadzenie jakościowej analizy motywów rezygnacji z usług 
danych NZOZ „pacjentów nie-klientów”17. Powinna ona dostarczyć do-
brego materiału do właściwego projektowania strategii marketingowej 
i komunikacji z otoczeniem czy planu „odzyskania” klientów. 

Dodatkowo wręcz nieuchronnym kierunkiem wydaje się dalsza in-
formatyzacja w wymiarze usprawniania procesów administracyjnych18 
oraz komunikacji z pacjentem19. Wraz z jej postępem musi iść jednak 
w parze „przyuczanie” i „oswajanie” klienta z nowymi rozwiązaniami 
przez odpowiednią informację oraz wyrozumiałość personelu na pierw-
szych etapach wdrożeń. Ponadto należy przewidzieć rozwiązania po-
zwalające uniknąć dyskryminacji w dostępie do usług medycznych na 
bazie „cyfrowego wykluczenia” pacjentów niekorzystających czy nie oby-
tych z technologiami informatycznymi.

Natomiast w kontekście rozważanych posunięć strategicznych JST 
warto zaznaczyć, że szczególnie celowym działaniem wydaje się wsparcie 

17  Sugeruje się zastosowanie metody zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI), która 
w szybki i względnie tani sposób powinna wyczerpać zasób koniecznych do pozyska-
nia informacji, zwłaszcza wykorzystywanych później dla celów marketingowych. Sto-
sowana zwykle wielkość grup porównawczych, wynosząca 12–15 osób, zapewni także 
odpowiednią trafność i elastyczność badań (Babbie 2006: 330–331).

18  Za przykład mogą tu posłużyć przywołane stosowane w badanych NZOZ tablety dla 
lekarzy do wypisywania recept. Interesujące możliwości oferują także rozwiązania 
informatyczne pozwalające na natychmiastową archiwizację dokumentacji (w tym 
także medycznej) do formy elektronicznej (urządzenia skanujące dokumenty i kody 
kreskowe, „elektroniczne długopisy” itp.).

19  Chodzi o rozwiązania dedykowane potrzebom konkretnym NZOZ. Powszechnie wpro-
wadzony z początkiem 2013 r. (pilotażowo wcześniej) system eWUŚ (Elektroniczna 
Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) działa wadliwie i jest pełen błędów pro-
gramistycznych, do czego przyznaje się sam NFZ (NFZ 2013).
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rozszerzenia oferty usług specjalistycznych, na które zidentyfikowano 
w badaniu niejako „przy okazji” duży popyt.

Jednocześnie ewentualna zmiana stawek czynszu w lokalach gmin-
nych, które użytkuje NZOZ, może, ale nie musi ostatecznie wpłynąć 
na poprawę jakości usług medycznych POZ albo automatyczne poja-
wienie się podmiotów konkurencyjnych. Pomimo to, w przypadku za-
interesowania powinno mieć miejsce umożliwienie funkcjonowania 
w gminie innej spółce medycznej na podobnych zasadach. Tego rodzaju 
rekomendacje wynikają z realnych możliwości wpływu władz gminnych 
na organy prowadzące NZOZ, które to możliwości w polskich warun-
kach pozostają w ścisłym powiązaniu ze stosunkami własnościowymi. 
Kluczowym czynnikiem okazuje się publiczny charakter zasobów lo-
kalowych, zakładający, że badana gmina jest właścicielem budynków 
użytkowanych przez przychodnie20.

Tabela 1. Własność zasobów lokalowych a siła wpływu JST na NZOZ

Własność lokali przeznaczonych na usługi POZ Siła wpływu JST na NZOZ
JST właścicielem lokali + organem prowadzącym Wysoka (pełna) kontrola

JST właścicielem lokali, NZOZ organem prowadzącym Umiarkowana

Lokale własnością prywatnego NZOZ Niska

Źródło: opracowanie własne ABR 2012.

Badanie potwierdziło ponadto, że bywa iż sposób funkcjonowania 
medycyny rodzinnej w Polsce odbiega od zasadniczych warunków jej 
efektywności21. Tymczasem wielowymiarowość podejścia do diagno-
zy i leczenia przekłada się niejednokrotnie na większą skuteczność, 
a ostatecznie i obniżenie kosztów funkcjonowania POZ, szczególnie 
w typowym dla polskich realiów, rozbudowanym oraz skomplikowanym 

20  Choć w Polsce znane są przypadki, gdy JST prowadzą działalność medyczną (np. 
w woj. świętokrzyskim i mazowieckim), to sprawowanie nadzoru właścicielskiego 
wiąże się z ponoszonym bezpośrednio ryzykiem finansowym. Dlatego bardziej opty-
malnym rozwiązaniem wydaje się pozostawienie POZ podmiotom prawnym dzia-
łającym na zasadach kalkulacji ekonomicznej oraz mogącym łączyć się w zespoły. 
Jednocześnie pozostawienie zasobów lokalowych pod nadzorem administracji samo-
rządowej pozwoli jej realnie wpływać na sposób wywiązywania się z zadania zapew-
nienia ochrony zdrowia na jej terenie (Dobska, Rogoziński 2008: 180–181).

21  Mowa tu o takich postulatach występujących jednocześnie i w ścisłym powiązaniu, 
jak: 1) ciągłość opieki (jeden lekarz przez długi czas), 2) współpraca na linii lekarz 
– pacjent i jego rodzina, 3) wszechstronność opieki, 4) koordynacja badań, leczenia 
i opieki, 5) prewencja (badania profilaktyczne), 6) uwzględnienie kontekstu lokalnego 
i potrzeb społeczności lokalnej (Lukas 2008).
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systemie sprawozdawczości, przy równoczesnym braku jasnych regula-
cji i podziału kompetencji (Lukas 2008).

W tym kontekście przedstawione wyniki oraz model badań wy-
dają się cenne, ponieważ stanowią praktyczny instrument służą-
cy diagnozie i poprawie jakości usług medycznych POZ zarówno dla 
JST, jak i organów prowadzących ośrodki zdrowia. Ma to szczególne 
znaczenie w związku z tendencją wzrostu napięć społecznych, wyni-
kających ze zwiększonych oczekiwań społecznych względem systemu 
opieki zdrowotnej (przekraczających jej zasoby) oraz kierunkiem re-
form, przenoszącym akcenty z paradygmatu dominacji profesjonalnej 
do paradygmatu dominacji nabywców świadczeń i usług medycznych 
(Woźniak 2002: 261–262). Jednocześnie wydaje się, że w przedstawio-
nym studium przypadku ogniskuje się wiele ogólnopolskich problemów 
POZ, a pogłębiona analiza i dyskusja nad jego wynikami może stano-
wić wkład do debaty o zmianach. U ich podstaw powinno znaleźć się 
założenie, że sednem usługi medycznej POZ jest powiązana z nią rela-
cja. Ostatecznie w interesie wszystkich stron rynku jest, aby miała ona 
długoterminowy i partnerski przebieg. Dotyczy to zarówno pacjentów 
i lekarzy, jak i relacji JST – NZOZ.

W tym kontekście interesująca wydaje się rola badaczy w tego 
rodzaju przedsięwzięciach, która nie musi ograniczać się jedynie do 
„dostarczycieli zasobów” (danych, informacji) czy „poszukiwaczy” 
(przedstawianie z różnych stron problemów, opcji, rozwiązań). Niekiedy 
w polskich warunkach będą potrzebni także bardzo sprawni „hydrau-
licy komunikacji”, „udrażniający” czy inicjujący kanały komunikacji22.

Zbiorcze wyniki badań i model ewaluacji POZ

W załączeniu do artykułu znalazła się tabela prezentująca bardziej 
szczegółowo niektóre ogólne wyniki badań, a w dalszej kolejności model 
ewaluacji jakości usług POZ.

Rezultatem doświadczeń badawczych w zakresie funkcjonowania 
i jakości usług POZ jest przedstawiony model ewaluacji. Uwzględnia 
on komponenty badawcze w podziale na zadania, etapy realizacji oraz 
ich wzajemne relacje. Stworzona została w ten sposób procedura gwa-
rantująca wykorzystanie rezultatów procesu badawczego poprzez ich 
wdrożenie do praktyki gospodarczej i systemu opieki zdrowotnej. 

22  Posłużono się terminologią Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American 
Arbitration Associaton) (Moore 2009: 33–34).
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Tabela 2. Zestawienia wynikowe – wybrane dane

Wiek n % ważnych Częstotliwość 
korzystania N % ważnych

18–29 62 17,3 Kilka razy 
w miesiącu 96 26,9

30–44 104 29,1 Około raz na miesiąc 89 24,9

45–64 124 34,7 Kilka razy w roku 142 39,7

65 i więcej 68 19,0 Raz na rok lub 
rzadziej 31 8,6

Płeć n % ważnych Czas zamieszkania 
w gminie n % ważnych

Kobieta 234 65,5 5 lat i powyżej 311 88,4

Mężczyzna 124 34,5 Mniej niż 5 lat 41 11,6

Wykształcenie n % ważnych Moment wywiadu n % ważnych
Podst./ gimn.  
lub poniżej 29 8,2 Przez wizytą 

w przychodni 153 42,7

Zasadnicze 
zawodowe 78 22,5 Po wizycie 

w przychodni 193 53,9

Średnie/ 
średnie techniczne/ 
policealne

141 40,8 Kontynuacja 
wywiadu po wizycie* 12 3,4

Wyższe 98 28,5 * wywiad rozpoczęty i zakończony po wizycie

Ocena organizacji pracy przychodni w poszczególnych wymiarach (%), N = 358

Godziny 
otwar-

cia

Go-
dziny 

przyjęć 
lekarzy

Dostęp-
ność leka-
rzy gdy są 
potrzebni

Możliwość 
rejestracji 

w do-
godnym 
terminie

Ilość miej-
sca dla 

pacjenta 
w pocze-

kalni

Dostęp-
ność ła-

zienki dla 
pacjentów

Bardzo 
niedogodne 0,7 1,5 11 15,3 6,7 0,8

Raczej 
niedogodne 6 9,8 19,5 25,1 16,5 1,3

Trudno 
powiedzieć 6,2 7,6 24,2 9,9 5,9 14,6

Raczej 
dogodne 57,5 56 29,7 30,3 38,9 47,6

Bardzo 
dogodne 29,6 25,1 15,5 19,4 31,9 35,7

Ogółem 100 100 100 100 100 100
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Identyfikacja elementów składowych wizyt lekarskich (%), N = 358

Wywiad 
lekar-

ski

Badanie 
wstępne

Uzyska-
nie skie-
rowania

Przeka-
zywanie 

informacji 
pacjentowi

Udziela-
nie porad 
zdrowot-

nych

Wypisy-
wanie 
recept

Zdecydowanie 
nie ma miejsca 1,6 0,7 4 0,1 0,9 4,5

Raczej nie ma 
miejsca 9,8 6 11,3 6,6 10,3 10,7

Trudno 
powiedzieć 5,9 6,4 8,9 5,3 9,7 38

Raczej  
ma miejsce 34,1 30,1 25 22,3 27,6 22,7

Zdecydowanie 
ma miejsce 48,5 56,7 50,8 65,6 51,5 24,1

Ogółem 100 100 100 100 100 100

Identyfikacja czasu oczekiwania:

Średnia Odchylenie 
standardowe

Na termin wizyty od momentu rejestracji (dni) 1,88 1,56

W kolejce przed gabinetem lekarza rodzinnego (minuty) 32,16 30,40

W gabinecie lekarza rodzinnego, podczas wizyty (minuty) 13,00 6,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ABR 2012.

Za jedne z fundamentalnych założeń modelu należy uznać zaanga-
żowanie interesariuszy w proces konsultacji wstępnych wyników ba-
dań oraz powtórzenie pomiaru po upływie odpowiedniej ilości czasu. 
W przypadku niezadawalających czy niekorzystnych wyników dla be-
neficjentów procesu wydaje się, że okres jednego roku do ponownego 
pomiaru będzie optymalny. Z jednej strony pozwoli on wdrożyć propono-
wane zmiany, z drugiej – krótki czas będzie czynnikiem mobilizującym 
organy prowadzące.

W omawianym modelu warto zwrócić jeszcze uwagę na konieczność 
uwzględnienia w badaniu zarówno postaw pacjentów i interesariuszy, 
jak również analizy systemu organizacji pracy, zarządzania, obsługi 
klienta oraz aranżacji przestrzeni.
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Koncepcja

Analiza 
dobrych 
praktyk 

i propozycje 
wdrożeń  

na poziomie 
NZOZ 

w zakresie: 
Zarządzania 

jakością 
Programów 

rozwoju 
zasobów 
ludzkich

Analiza danych 
zastanych

Wstępna diagnoza jakości usług POZ

Konsultacja wstępnych wyników 
badań z przedstawicielami organu 

prowadzącego placówki POZ  
oraz administracji samorządowej 

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW BADAŃ 
raport końcowy z badań zawierający opracowanie wyników analiz, weryfikację hipotez, 
wnioski, komentarz stron biorących udział w badaniu oraz  praktyczne rekomendacje 

Badania terenowe
(ilościowe i jakościowe + obserwacja)

Diagnoza postaw i opinii 
pacjentów względem usług 
POZ (wymiar subiektywny)

Badania Konsultacje Ponowny pomiar

Diagnoza funkcjonowania 
świadczeniodawców POZ 

(zarządzanie, organizacja, 
komunikacja z pacjentem)

Konfrontacja 
z analizami 

danych 
i źródeł 

zastanych

Konfrontacja 
z analizami 

danych 
i źródeł 

zastanych

Schemat 2. Model ewaluacji jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej
Źródło: opracowanie własne, W. Jagodziński, ABR 2012.

Bibliografia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – obowiązuje od 
1.10.2006 r., uwzględniono zm. z Dz.U. nr 104 z 2006 r. 

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 159).
Babbie E. (2006), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa.
Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Doroszewska A. (2012), Nauczanie komunikacji z pacjentem, [w:] M. Synowiec-Piłat, 

A. Olchowska-Kotla (red.), Socjologia i psychologia dla pacjenta, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń.

Kern J. L. (2002), O Wacusiu, czyli saga rodu Walczaków, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków.



166 Wojciech Jagodziński, Zuzanna Kupsik

Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P. (2010), Nowoczesne formy zatrudnienia, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Miller M., Car J., Gębska-Kuczerowska A., Supranowicz P. (2007), Ocena poziomu 
satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej, 
„Polski Merkuriusz Lekarski”, tom XXIII, Wydawnictwo MEDPRESS, Piaseczno. 

Moore C. W. (2009), Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

PZH (grudzień 2012), Meldunki Epidemiologiczne. Zachorowania i podejrzenia zacho-
rowań na grypę w Polsce, nr 12C(47), 12D(48).

PZH (styczeń 2013), Meldunki Epidemiologiczne. Zachorowania i podejrzenia zachoro-
wań na grypę w Polsce, nr 1B(2).

Woźniak Z. (2002), Bariery w reformowaniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXIV, z. 1, Poznań.

Netografia

Lukas W. (2008), Rola lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej. Doświadczenie 
polskie, www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/25022011_zal_3_rola_lekarza.
pdf (dostęp: 3.12.2012).

Narodowy Fundusz Zdrowia (2013), Komunikat Departamentu Informatyki z dn. 7.01.2013, 
www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5278 (dostęp: 20.01.2013).

World Health Organization (1978), Declaration of Alma Ata, International conference on 
PHC, Alma-Ata, USSR, 6–12 September, whqlibdoc.who.int/publications/9241800011.
pdf (dostęp: 3.12.2012). 

Patients vs. doctors? The evaluation of basic health care 
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The aim of this paper is to present main findings of social research which was 
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refers to the quality of medical services provided by commune’s basic health care units. 
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lation’s health but also create satisfactory health policy. Key findings not only shed  
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Wstęp

Zmiany ekonomiczne i społeczne, jakie nastąpiły w drugiej połowie 
XX wieku w państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, przy-
czyniły się do wzrostu dobrobytu społeczeństw zamieszkujących je. Rów-
nolegle do tych zjawisk nastąpił szybki rozwój naukowej refleksji nad 
szeroko pojętymi kwestiami zdrowia i choroby. Badanie przyczyn oraz 
skutków chorób, identyfikacja i opis nowych jednostek chorobowych, 
a także rosnący nacisk na profilaktykę zdrowia i gwałtowny rozwój tech-
nologiczny w medycynie to jedynie wybrane punkty na liście głównych 
tematów zainteresowania naukowców i opinii publicznej. Rozwój wiedzy 
w dziedzinie zdrowia i choroby człowieka w paradygmacie bio-psycho-
-społecznym przyczynił się do wzrostu roli czynników pozabiologicznych 
w opisie stanu zdrowia człowieka. Konsekwencją tego było powstanie 
takich subdyscyplin, jak socjologia medycyny czy psychologia zdrowia, 
w ramach których osobny nurt stanowiły badania skupione na indywidu-
alnym odbiorze i interpretacji swojego stanu zdrowia przez osobę chorą. 

Doświadczenie choroby ma przede wszystkim charakter indywidu-
alny, a przetworzenie informacji o chorobie jest uwarunkowane neu-
rologicznie, psychologicznie i społecznie. Suma cech indywidualnych, 
doświadczeń jednostki, jej sytuacji społeczno-ekonomicznej określa, 
w jaki sposób choroba zostanie potraktowana – jako przeszkoda nie do 
pokonania czy jeden z problemów do przezwyciężenia. Uwarunkowa-
nia te mają znaczący wpływ na proces chorowania i leczenia, ponieważ 
determinują działania podejmowane przez jednostkę. Podobnie jest 
w przypadku grupy dwudziestu sześciu schorzeń, nazywanych zbior-
czo chorobami zawodowymi. Występowanie tych chorób jest zależne od 
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uwarunkowań miejsca pracy, które poprzez niekorzystne czynniki wpły-
wają negatywnie na stan zdrowia pracownika, powodując często nieod-
wracalne zmiany. Choroba wiąże się przede wszystkim z zakończeniem 
pracy na szkodliwym dla danego pracownika stanowisku oraz z odszko-
dowaniem finansowym za utratę zdrowia. Doświadczenie zmian w po-
szczególnych sferach życia (stan zdrowia, sytuacja ekonomiczna, relacje 
społeczne) ma zróżnicowany charakter i może być zależne od takich 
czynników, jak zmienne społeczno-demograficzne, choroba, ilość czasu 
od orzeczenia choroby. Celem opracowania jest zatem określenie, jak 
kształtuje się doświadczenie choroby zawodowej w różnych sferach ży-
cia z perspektywy pacjenta. Dzięki omówieniu kwestii indywidualnego 
doświadczenia choroby w wybranych socjologicznych teoriach zdrowia 
i choroby, opisaniu roli indywidualnej interpretacji choroby i zdefinio-
waniu pojęcia choroby zawodowej, a także określeniu funkcjonowania 
pacjentów w poszczególnych sferach ich życia, możliwe będzie wstępne 
opisanie doświadczenia procesu chorowania, jego subiektywnej inter-
pretacji, czyli indywidualnego stosunku do choroby.

Indywidualne doświadczenie choroby  
w teoriach socjologicznych

Analizy w zakresie socjologii medycyny zostały zapoczątkowane przez 
Talcota Parsonsa, który w swoim dziele The Social System (1951) przed-
stawił funkcjonowanie medycyny jako systemu społecznego w ramach 
społecznej teorii strukturalno-funkcjonalnej (Parsons 2009). W podejściu 
tym elementem prawidłowo funkcjonującego systemu jest człowiek zdro-
wy, zdolny do realizacji przypisanych mu ról społecznych. Człowiek chory 
otrzymuje społecznie akceptowane pozwolenie na zachowanie dewiacyj-
ne, polegające na czasowym zaprzestaniu pełnienia ról społecznych, aby 
poddać się procesowi leczenia. Paradygmat ten odcisnął swoje piętno 
na wielu badaniach w obszarze socjologii medycyny. Równolegle jednak 
rozwijała się perspektywa badawcza oparta na podejściu jakościowym, 
polegającym na subiektywizmie, indywidualnej interpretacji chorego. 
Przyczyniło się to do szukania nowych dróg na gruncie socjologii medy-
cyny, odchodzących od strukturalno-funkcjonalnego paradygmatu. Rów-
nolegle do strukturalizmu funkcjonalnego swoje perspektywy badawcze 
rozwinęły nurty interakcjonizmu symbolicznego, fenomenologiczny 
i etnometodologiczny, a ich rolę i znaczenie poznawcze oraz praktyczne 
postulowali i rozwijali kolejni badacze z zakresu socjologii medycyny. Jed-
nym z pierwszych skupionych w swoich analizach na chorym był Erving 
Goffman, który na początku lat 60. XX w. stworzył podwaliny pod dalsze 
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badania w tym zakresie (Goffman 2005, Goffman 2011). Szczególne zna-
czenie w tym paradygmacie posiada koncepcja „zachowań w chorobie” 
(illness behaviour) stworzona przez Davida Mechanica (Skrzypek 2011: 
53). Punktem wyjścia było założenie, że choroba jest nie tylko stanem, ale 
również sposobem radzenia sobie (Mechanic 1961: 189–194). Koncepcja 
ta odnosi się do każdego zachowania związanego z chorowaniem i obej-
muje m.in. sposoby reakcji jednostek na symptomy organiczne, kontrolę 
stanów wewnętrznych, własną definicję symptomów chorobowych, rodzaj 
podejmowanych środków zaradczych (formalnych i nieformalnych) (Słoń-
ska 1998: 92). Istotne również było rozróżnienie w interpretacji pojęcia 
„choroba”, co pomogło socjologom medycyny nazywać i opisywać zwią-
zane z nią zjawiska. Brak zdrowia (nonhealth) można w związku z tym 
rozumieć w trzech wymiarach: disease (choroba w sensie biologicznym, 
czyli zmiana patologiczna organizmu, osobą kompetentną do określenia 
tego stanu jest lekarz), illness (choroba w sensie samopoczucia danego 
człowieka, stan odczuwany subiektywnie) oraz sickness (człowiek wystę-
puje na tle grupy, choroba jest rozumiana jako zjawisko odbierane przez 
innych) (Uramowska-Żyto 2009: 67).

Kolejnym wkładem w rozważania nad zdrowiem i chorobą prze-
wlekłą jest koncepcja trajektorii chorowania (the trajectory of the ill-
ness) Anselma Straussa, czyli działań podejmowanych przez chorych 
oraz ich otoczenie społeczne. Analogiczną do trajektorii chorowania jest 
koncepcja trajektorii umierania (dying trajectory), gdzie proces ten zo-
stał ujęty z perspektywy pacjenta i jego otoczenia społecznego (Glaser, 
Strauss 1968: 5–7). Wymiar czasowy, w perspektywie którego są anali-
zowane możliwe działania w poszczególnych okresach choroby, podkre-
śla aktywną rolę odgrywaną przez chorych w kształtowaniu przebiegu 
choroby (Strauss, Corbin 1988: 50 za Skrzypek 2011: 168). Wymiar 
czasu w teorii trajektorii choroby dotyczy chorób przewlekłych, scha-
rakteryzowanych przez Michaela Bury’ego jako takie, które posiadają 
podstępny początek, falujący przebieg oraz niepewność co do falowania, 
gdzie pierwsze oznaki choroby mogą być mylone z codziennym doświad-
czeniem i mogą być trudno wykrywalne. Ponadto nasilenie objawów 
jest zmienne w czasie, chorobie towarzyszy niepewność co do wyniku 
leczenia i ustąpienia objawów (Skrzypek 2011: 129). Z kolei wypraco-
wana przez Petera Conrada koncepcja chorób przewlekłych szczególnie 
podkreśla rolę indywidualnych wyborów w powstawaniu i przebiegu 
choroby. Wyróżnił on  rodzaje chorób przewlekłych i podzielił je na te, 
z którymi można żyć, czyli niezagrażające życiu, ale wymagające wy-
pracowania strategii adaptacyjnych, takie, które zagrażają bezpośred-
nio życiu oraz sytuacje cechujące się ryzykiem wystąpienia chorób (np. 
otyłość, palenie tytoniu) (Skrzypek 2011: 132–133). 
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Na grunt polski socjologię medycyny wprowadziła Magdalena Soko-
łowska, której wkład w rozwój tej subdyscypliny w Polsce jest zasadniczy 
(Piątkowski 2010). Propagowany przez nią holizm i interdyscyplinarne 
podejście do kwestii zdrowia i choroby znalazły swoje odzwierciedle-
nie w rozwoju tej subdyscypliny oraz w zainteresowaniach badawczych 
rodzimych socjologów medycyny. Omawiane zagadnienia to m.in. pro-
blem niepełnosprawności i jakości życia w chorobie (Tobiasz-Adamczyk 
2010, Ostrowska 2009), styl życia i jego wpływ na zdrowie, nierówności 
w zdrowiu (Ostrowska 1997) czy lecznictwo niemedyczne (Piątkowski 
2008). Zasadniczą perspektywą w tym obszarze jest perspektywa jed-
nostki w jej zmaganiach z chorobą czy dążeniu do zachowania zdrowia. 
Cały nurt socjologii doświadczenia choroby (sociology of illness expe-
rience) skierowany jest na podmiotowe sprawstwo aktora społecznego 
znajdującego się w stanie choroby. Podejmuje on wysiłki zogniskowane 
na aktywnym kreowaniu choroby, a także samego siebie w kontekście 
przewlekłego chorowania (Skrzypek 2011: 355). Takie doświadczenie 
choroby odzwierciedlone jest przez nadawanie różnych stopni ważności 
poszczególnym obszarom swojego funkcjonowania.

Rola perspektywy pacjenta w chorobie zawodowej  
– koncepcja badań

Rola pacjenta w diagnozie i procesie chorowania stale nabiera zna-
czenia, a jego subiektywny wymiar jest cennym elementem uzupeł-
niającym proces diagnostyczny i leczniczy. W chorobach przewlekłych 
(większość chorób zawodowych ma taki charakter) podejście do choroby 
bywa kluczowym elementem standardu i jakości życia pacjenta (Doro-
szewska 2010:153). Otwarty stosunek do sytuacji choroby, odkrywanie 
jej różnych aspektów i próby oswojenia negatywnej strony życia mogą 
prowadzić do zaskakujących efektów, które można obrazowo opisać jako 
„odmrażanie” potencjału człowieka, „zamrożonego” wcześniej przez 
chorobę. Ujmowanie ciała i jego cech (czyli również zdrowie i choroba) 
w kategoriach kapitału odnosi się do wizji ciała jako zjawiska nie tyl-
ko biologicznego, ale i społecznego. Ciało jest nośnikiem symboli oraz 
znaczeń i dzięki temu może być „towarem” w procesie wymiany, czy-
li kapitałem (Shilling 2010: 139–161). Choroba jest zatem czynnikiem 
utrudniającym „wypełnianie” społecznych funkcji ciała zdrowego, co do-
tyczy również choroby zawodowej, która jest dysfunkcją fizyczną i spo-
łeczną, leżącą w zakresie kulturowych zmian w zachowaniu i pełnieniu 
ról społecznych, a w sensie biologicznym dezorganizuje funkcjonowanie 
organizmu (Uramowska-Żyto 1980: 40). Takie podejście ma korzenie 
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w teorii strukturalno-funkcjonalnej, ale wyłączenie pacjenta z pełnienia 
roli pracownika, świadczenia finansowe otrzymywane z tytułu niezdol-
ności do pracy, a także stosunkowo młody wiek chorych tworzą szerokie 
pole interpretacji, również na gruncie badań jakościowych. 

Obecnie choroba zawodowa jest ujmowana jako pojęcie medycz-
no-prawne, zawarte w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa 
w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy. Według tego podejścia, o chorobie 
zawodowej możemy mówić wtedy, gdy została spowodowana działaniem 
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pra-
cy lub sposobem wykonywania pracy. Pojęcie choroby zawodowej jest 
ściśle związane z aktywnością zawodową, a warunkiem koniecznym 
do jej orzeczenia jest określona długość okresu narażenia i jego rodzaj. 
Czas ekspozycji na szkodliwe czynniki może być stosunkowo krótki, co 
oznacza, że problem zmiany miejsca pracy z powodu choroby zawodowej 
dotyczy też osób młodych i w wieku średnim. W takiej sytuacji analiza 
doświadczeń osób z chorobą zawodową przestaje mieć znaczenie jedy-
nie poznawcze, ale ma również kontekst praktyczny. Nowe rozwiązania 
w polityce społecznej powinny być skierowanych do tej grupy osób, po-
nieważ ich młody wiek i dezaktywizacja zawodowa wskazują na poten-
cjalnie duży problem społeczny. Choroby zawodowe są umowną nazwą 
zbioru dwudziestu sześciu grup chorób, których wykaz został zaktuali-
zowany w 2009 r. (Dz.U. z dnia 2 lipca 2009 r., nr 105, poz. 869). Licz-
ba rozpoznanych chorób systematycznie maleje: w 2002 r. stwierdzono 
4915 przypadków (współczynnik na 100 000 zatrudnionych – 53,6%), 
a 10 lat później, w 2011 r., stwierdzono 2562 przypadki (współczynnik 
na 100 000 zatrudnionych – 24,6%) (Szeszenia-Dąbrowska i in. 2011). 
Spadek ten może mieć swoje źródło m.in. w usprawnionych działaniach 
służb medycyny pracy i BHP, podwyższeniu standardów środowiska 
pracy przez pracodawców, ale również w zmianach gospodarczych, czyli 
częściowym odejściu od przemysłu ciężkiego (generującego największą 
liczbę zachorowań) i przechodzeniu w kierunku usług i handlu, których 
wpływ na zdrowie pracowników nie został jeszcze w pełni rozpoznany. 
Dotychczas w Polsce najczęściej diagnozowanymi chorobami zawodo-
wymi były pylice płuc, następnie borelioza i choroby narządów głosu 
(Szeszenia-Dąbrowska 2011). Regionem najbardziej dotkniętym cho-
robami zawodowymi jest województwo śląskie, które co roku znajduje 
się na pierwszym miejscu w liczbie rozpoznanych przypadków (Szesze-
nia-Dąbrowska 2011). W wyniku diagnozy choroby zawodowej chorzy 
mogą starać się o świadczenia rekompensujące utratę zdrowia. Warto 
jednak zauważyć, że istnieją kraje, w których model pomocy pracowni-
kowi w ramach służb medycyny pracy osiągnął wyższy stopień rozwoju. 
Doświadczenia skandynawskich służb ochrony zdrowia pracowników 
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pokazują, że możliwy jest bardziej aktywny i propracowniczy, od obec-
nego w Polsce, sposób działania systemu medycyny pracy, który polega 
na aktywizacji rozwoju pracowników i przedsiębiorstw (Kieselbach i in. 
2011: 69).

Odnosząc się do treści teoretycznych i praktycznych w sferze so-
cjologii medycyny i medycyny pracy, należy podkreślić, że koncepcja 
badania polegająca na charakterystyce doświadczeń choroby zawodo-
wej wymagała bezpośredniego kontaktu z chorym. W związku z tym 
do badania zostali zaproszeni pacjenci jednostki prowadzącej diagno-
zy chorób zawodowych, głównie u osób odwołujących się od decyzji ad-
ministracyjnych organów I stopnia, czyli pacjentów Oddziału Chorób 
Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
(OChZ IMPiZŚ). Wybrano osoby hospitalizowane w okresie 2001–2010, 
mieszkające w województwie śląskim. Po analizie kart pacjentów z da-
nego okresu, wyodrębniono grupę 223 osób. Z prośbą o zgodę na udział 
w badaniu pilotażowym zwrócono się do losowo dobranej grupy 25 osób, 
ostatecznie badanie przeprowadzono z 20 osobami. Dane pacjentów 
pochodzą z jednostki, która jest jedną z trzech zajmujących się w Pol-
sce badaniami w kierunku rozpoznania choroby zawodowej, w wyniku 
procedury odwoławczej od orzeczenia pierwszego stopnia, zatem hospi-
talizowani są tu głównie pacjenci, u których już co najmniej raz rozpo-
znawano chorobę zawodową. 

Do badanych zwrócono się z prośbą o udział w wywiadzie kwestio-
nariuszowym, który składał się z 43 pytań otwartych i zamkniętych. 
Zakres tematyczny kwestionariusza obejmował: zdrowie, aktywność 
zawodową, sytuację ekonomiczną, aktywność społeczną. W celu opisu 
najważniejszych elementów badania pilotażowego wyselekcjonowano 
szczególne elementy związane z każdym z tych obszarów. Wyniki bada-
nia pomogą wskazać, jak do własnego funkcjonowania w wymienionych 
obszarach życia podchodzą osoby z chorobą zawodową i czy ich postawy 
mają charakter bardziej bierny lub czynny, co pomoże zobrazować moż-
liwości poprawy jakości życia omawianej grupy chorych. 

Rys demograficzny i samoocena  
zdrowia fizycznego i psychicznego

Problem chorób zawodowych uczestniczących w badaniu pilotażo-
wym pacjentów (20 osób) Oddziału Chorób Zawodowych Instytutu Me-
dycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (OChZ IMPiZŚ) dotyczy przede 
wszystkim mężczyzn (15 osób) w przedziale wieku 50–60 (6 osób). Wśród 
badanych poniżej 50. roku życia było 7 osób, co wskazuje na stosunkowo 
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młody wiek chorych. Badane osoby w większości pozostają w związ-
ku małżeńskim (16 osób). Pacjenci są mieszkańcami głównie dużych 
miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców (11 osób). W strukturze 
wykształcenia przeważa wykształcenie zawodowe (13 osób). Badani pa-
cjenci zostali poproszeni o określenie stanu zdrowia w różnych jego wy-
miarach. Jedną z kategorii było porównanie stanu swojego zdrowia do 
innych osób w podobnym do respondenta wieku. Większość z badanych 
określała swoje zdrowie jako gorsze i dużo gorsze – łącznie 12 osób, dwie 
uznały swój stan zdrowia za lepszy od innych osób w podobnym wieku. 
Na pytanie o ocenę swojego stanu zdrowia w porównaniu do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku (w stosunku do czasu badania) połowa osób 
oceniła, że swój stan zdrowia odczuwają jako taki sam, jak rok temu, 
a druga połowa oceniła, że pogorszył się w mniejszym lub większym stop-
niu. Żadna z badanych osób nie uznała swojego stanu zdrowia za lepszy 
niż rok wcześniej. Choroby zawodowe rozpoznawane wśród pacjentów 
IMPiZŚ najczęściej związane są z pracą górnika i piekarza. Najczęściej 
rozpoznawane są: pylica płuc, astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt nosa 
(po 5 rozpoznań). Pozostałe to alergiczne choroby skóry oraz ubytek słu-
chu. W grupie kobiet nie zauważono w badaniu dominującej choroby, 
każda respondentka miała inną chorobę zawodową: astmę oskrzelową, 
chorobę narządu głosu, alergiczną chorobę skóry, zespół cieśni nadgarst-
ka, drożdżycowe zapalenie rąk. Pacjenci zostali poproszeni o opisanie, 
czy istnieją jakiekolwiek czynności, które zostały wyeliminowane z ich 
życia po rozpoznaniu choroby zawodowej i czy pojawiły się nowe. Pacjen-
ci oprócz wymienienia tych zajęć i czynności, zostali poproszeni o wska-
zanie, które z nich określiliby jako najważniejsze. Większość wskazała, 
że największą zmianą była utrata pracy (12 osób), a nowe wyzwania, 
które stanęły przed chorymi, polegały przede wszystkim na wizytach 
u lekarza oraz zażywaniu lekarstw (14 osób), przy czym przez dokucz-
liwe zażywanie lekarstw rozumiano raczej stosowanie maści (w przy-
padku alergicznych chorób skóry) – tabela 1. Badani podkreślali także, 
że choroba zawodowa uniemożliwiła im wykonywanie prac domowych, 
a także mocno ograniczyła spotkania towarzyskie. Z kolei osoby, które 
nie pracują, mówiły o większym zaangażowaniu w prace domowe w wy-
niku choroby zawodowej. Na pytanie o to, czy choroba zawodowa jest 
najbardziej dokuczliwą z chorób wymienionych przez pacjenta, odpowie-
dzi pokazały, że w połowie przypadków choroba zawodowa jest takim 
schorzeniem (9 osób).

Osoby otrzymujące rozpoznanie choroby zawodowej w wyniku ba-
dań odwoławczych to  grupa osób, która z jednej strony nadal może być 
czynna zawodowo, ponieważ znajduje się w wieku aktywności zawodo-
wej (do 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku 
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mężczyzn; niestandardową grupą są górnicy, którzy mogą otrzymać 
świadczenia emerytalne po 25 latach pracy, czyli czasami już po prze-
kroczeniu 40. roku życia). Z drugiej strony rozpoznanie otrzymują osoby 
posiadające świadczenia emerytalne i ten czynnik wydaje się mocno 
różnicować podejście tych grup do swojej choroby. Najczęstszą przyczy-
ną wykluczającą sprawne funkcjonowanie osób w wieku młodszym jest 
niemożność podjęcia pracy na stanowisku, które przyczyniło się do roz-
poznania choroby zawodowej. Osoby te, posiadające wykształcenie i do-
świadczenie jedynie w danym zawodzie, tracą pracę i mają problem ze 
znalezieniem kolejnej. Jeśli ją znajdują, to jest ona poniżej ich oczeki-
wań i kwalifikacji. Problemem jest również fakt, iż pracodawcy niechęt-
nie przyjmują na specjalistyczne stanowiska osoby mające problemy ze 
zdrowiem, a  system ubezpieczeń społecznych oferuje najczęściej jed-
norazowe odszkodowanie za szkody zdrowotne. Trudności w otrzyma-
niu rekompensaty finansowej za utratę zdrowia mogą dotyczyć w dużej 
mierze osób, które są leczone w wyniku trybu odwoławczego (tylko one 
były przedmiotem niniejszego badania), a nie chorych otrzymujących 
rozpoznanie choroby zawodowej bez odwoływania się do jednostek me-
dycyny pracy II stopnia (czyli m.in. IMPiZŚ). Ta kwestia wymagałaby 
jednak dalszych porównawczych badań. 

Tabela 1. Czynności wyeliminowane i nowe w życiu osób z chorobą zawodową w opinii 
pacjentów OChZ IMPiZŚ z lat 2001–2010 z województwa śląskiego

Czynność 
wyeliminowana po 
orzeczeniu choroby 

zawodowej

Liczba 
wskazań 

w pierwszym 
wyborze

Nowe zajęcia, które 
pojawiły się po 

orzeczeniu choroby 
zawodowej

Liczba 
wskazań 

w pierwszym 
wyborze

1 2 3 4
Praca zawodowa 12 Wizyty lekarskie 11
Dbanie o dom 1 Zażywanie leków 3
Spotkania towarzyskie 2 Rehabilitacja 0
Większy wysiłek 0 Dieta 0
Praca na dotychczasowym 
stanowisku (zmiana 
stanowiska)

0 Cięższe przechodzenie 
przeziębień

0

Oglądanie telewizji 0 Noszenie aparatu 
słuchowego

0

Używanie telefonu 0 Reakcja na zmiany 
temperatury

0

Przebywanie w miejscach 
publicznych (kościół, sklep)

0 Duża ostrożność w domu 
(np. unikanie alergenów)

1

Picie alkoholu 0 Dbanie o dom 2
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1 2 3 4
Drobne prace remontowe 0 – –
Szybsze chodzenie 0 – –
Brak 5 Brak 3
SUMA 20 SUMA 20

Źródło: badania własne.

Samoocena statusu zawodowego w perspektywie chorego

Określając własną sytuację zawodową, osoby chore były proszone 
o odpowiedź na pytania o aktywność w tej sferze, zmianę pracy po rozpo-
znaniu choroby i ocenę swoich szans na ponowne podjęcie pracy. W mo-
mencie rozpoznania większość z osób badanych pracowała na stałe lub 
tymczasowo (14 osób). Pozostałe nieaktywne zawodowo (6 osób) były już 
emerytami lub miały status bezrobotnego. Obecnie osoby z chorobą za-
wodową pracują na stałe i dorywczo (12 osób). Spośród nieaktywnych 
zawodowo (8 osób) trzy są emerytami, reszta jest bezrobotna. Większość 
osób z grupy obecnie pracujących wykonuje zawodowo czynności nie-
związane z pracą sprzed rozpoznania choroby (9 osób). Na dwanaście 
osób podejmujących pracę, siedem wymagało przekwalifikowania i pra-
wie wszyscy spośród nich przeszli szkolenie wewnątrz firmy (6 osób), 
tylko jedna osoba musiała ukończyć specjalistyczny kurs. Ośmiu osób 
pytanie nie dotyczyło ze względu na brak aktywności zawodowej.

W świadomości pacjentów otrzymujących orzeczenie o chorobie zawo-
dowej w wieku przedemerytalnym, jest ona swoistą zmianą biograficzną, 
ponieważ wiąże się, w dużej mierze, z utratą pracy. W przypadku osób 
wcześniej nieaktywnych zawodowo (najczęściej emerytów) choroba zawo-
dowa nie odcisnęła większego piętna w ich życiu. Jest to prawdopodobnie 
związane z wiekiem pacjentów, którzy za naturalne uważają chorowa-
nie i choroba zawodowa jest jedną z wielu, które przychodzą z wiekiem 
po latach pracy w trudnych warunkach. Drugim powodem, dla którego 
emeryci mający chorobę zawodową nie nadają jej dużego znaczenia, są 
prawdopodobnie gwarantowane świadczenia finansowe. Dzięki nim nie 
dotknął ich problem utraty pracy i trudna sytuacja ekonomiczna. Wyda-
je się, że szczególnej uwadze służb zabezpieczenia społecznego należy po-
wierzyć osoby będące w wieku przedemerytalnym, ponieważ to dla nich 
problem choroby zawodowej jest szczególnie dotkliwy. 

Doświadczanie choroby zawodowej i ocena trudności życia z nią jest 
związana z jej rodzajem. Najgorzej znoszą ją osoby z chorobami o pod-
łożu alergicznym, ponieważ wymagają dość dużego zaangażowania ze 
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strony pacjenta (ze względu na wizyty u dermatologa i używanie le-
karstw w postaci maści). Oprócz tego, tak jak w przypadku większości 
innych chorób alergicznych, choroby skóry mają charakter stygmaty-
zujący i stanowią czynnik utrudniający kontakty społeczne, co znaczą-
co wpływa na jakość życia chorych. W przypadku osób z pylicą płuc 
i astmą oskrzelową szczególnie uciążliwe są napady duszności i szyb-
kie męczenie się. Samoocena wpływu choroby zawodowej podkreśla rolę 
choroby jako czynnika przyczyniającego się do utraty pracy i przez to 
pogorszenia standardu oraz jakości życia. 

Samoocena wpływu choroby  
na funkcjonowanie społeczne

Omawiając relacje społeczne, warto podkreślić kwestię ilości czasu 
wolnego. Pacjenci zostali poproszeni o podanie ilości wolnego czasu, jakim 
dysponują średnio w ciągu dnia, również w porównaniu do okresu sprzed 
rozpoznania choroby. U większości osób nie zachodzi zależność między 
rozpoznaniem choroby zawodowej a ilością czasu wolnego. Jego ilość jest 
związana przede wszystkim z aktywnością zawodową, przy czym katego-
ria czasu wolnego nie jest jednoznacznie pozytywnym doświadczeniem. 
W opinii pacjentów większa jego ilość wynika ze stanu bezrobocia po 
orzeczeniu choroby zawodowej. Pacjenci zostali również poproszeni o oce-
nę, czy z chorobą zawodową można żyć tak, jak przed jej rozpoznaniem 
i większość z badanych uznała, że nie jest to możliwe (13 osób). 

Zdecydowana większość spośród badanych nie angażuje się społecz-
nie w jakikolwiek sposób (17 osób), tylko jedna osoba stwierdziła, że re-
gularnie pracuje na rzecz innych ludzi, społeczności lokalnej, sąsiadów; 
dwie osoby stwierdziły, że robią to sporadycznie. Badanie wykazało, że 
poziom aktywności społecznej osób chorych jest niski, skupiony głów-
nie wokół rodziny i grona przyjaciół. Znikoma część chorych udziela 
się w organizacjach społecznych. Wydaje się, że choroba nie wpłynęła 
w znaczący sposób na ich społeczną partycypację, jedynie osoby mające 
problemy ze słuchem i z alergią zauważają, że ich kontakty społecz-
ne uległy rozluźnieniu, a mają na to wpływ widoczne, stygmatyzujące 
objawy choroby (wypryski rąk, zaczerwienienie ciała) lub utrudniają-
ce komunikację z innymi (np. częściowa głuchota u górników). W celu 
uniknięcia niewygodnych pytań i ciekawskich spojrzeń, chorzy unikają 
kontaktów społecznych, w tym kontaktów towarzyskich. Jedna z bada-
nych osób podkreśliła stygmatyzujący wpływ niedosłuchu, który jest 
wyraźną barierą w kontakcie interpersonalnym. Uzyskane wstępne 
wyniki badania pokazują, że choroba zawodowa, czyli uwzględniony 
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tutaj czas wolny wynikający z zawodowej dezaktywizacji, nie ma wpły-
wu na partycypację w życiu społecznym. 

Warto również zauważyć, że wśród badanych osób nie można mó-
wić o kolektywnym doświadczeniu choroby. Oznacza to, że nie istnieje 
między chorymi więź; większość z badanych osób przyznawała, że nie 
zna nikogo innego z chorobą zawodową. Pewną wspólną, wyróżniającą 
się cechą jest przede wszystkim poczucie krzywdy i braku zaufania wo-
bec systemu i poszczególnych instytucji, w tym tych, które rozstrzygają 
o przyznaniu rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu (głównie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych). Po rozpoznaniu choroby zawodowej w Insty-
tucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego pacjenci stosunko-
wo szybko otrzymywali orzeczenie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny 
Pracy i decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby zawodowej od 
Inspektora Sanitarnego. Jednak starania o finansową rekompensatę 
było kolejnym, o wiele dłuższym etapem, nie zawsze zakończonym po-
wodzeniem. Tylko jedna z badanych osób otrzymała rentę chorobową 
(czasową), kolejne 17 osób otrzymało jednorazowe rekompensaty, dwie 
nie otrzymały jakiegokolwiek wsparcia. 

Podsumowanie

Postrzeganie własnej choroby, jej interpretacja, identyfikacja barier 
i ewentualnych nowych szans w sytuacji choroby stanowią istotny wkład 
pacjenta w proces chorowania (Strauss, Glaser 1975). Właściwa każdej 
osobie interpretacja różnych sfer własnego życia to interesujący punkt 
wyjścia dla analiz potencjałów, jakimi ludzie dysponują. Potencjałem 
takim może być stan zdrowia, wiek, wykształcenie, doświadczenie za-
wodowe, kapitały społeczne rozumiane jako sieć relacji i społecznych 
zależności. Choroba jest barierą, zmianą biograficzną, zmienną dezor-
ganizującą kapitał, która u ludzi z różnymi cechami społecznymi ma 
inne nasilenie. Prezentowane wybrane cechy demograficzne oraz ana-
lizy wybranych obszarów funkcjonowania chorych w ich własnej inter-
pretacji pokazują, jakie są główne problemy związane z chorowaniem 
i w jakich obszarach chorzy chcieliby się realizować.

Analizy związane z funkcjonowaniem w chorobie, jakością życia, oce-
na kapitałów osób chorych oraz wpływ choroby na otoczenie społeczne 
pacjenta to wybrane przykłady możliwych obszarów badań z perspek-
tywy chorego. Bogate tradycje z tego zakresu, zapoczątkowane przez 
interakcjonistów, wprowadziły zarówno w teorii, jak i w praktyce istotny 
element „humanistyki” do systemu medycznego. Omawiane choroby za-
wodowe są pojęciem medyczno-prawnym, ponieważ o tym, czy choroba 
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będzie uznana za zawodową, nie decydują tylko lekarze, ale zależy to 
również od tego, czy schorzenie jest wpisane na wciąż aktualizowaną 
listę chorób zawodowych. Legislacyjny wymiar chorób zawodowych spra-
wia, że jej uznanie jest również procesem administracyjnym, a od decyzji 
powstałej w jego wyniku można się odwołać. Osoby będące pacjentami 
OChZ IMPiZŚ w większości przypadków doświadczyły już odmowy 
w trakcie ubiegania się o stwierdzenie choroby. Ich droga do rekompen-
saty za utratę zdrowia ma jeszcze dalszy ciąg i wiąże się z kontaktem 
z kolejnymi instytucjami (ZUS, sąd), a wyniki ich starań są najczęściej 
rozczarowujące. Choroba zawodowa jest czynnikiem, który ma wpływ na 
zaufanie do systemu zabezpieczenia społecznego i do organów państwa 
w ogóle. Chorzy swoją chorobę postrzegają jako wydarzenie, które zmie-
niło ich życie w znacznym stopniu – ze względu na utratę pracy (osoby 
młodsze, które jednocześnie wykazują chęć dalszej aktywności zawodo-
wej – takiej, w której choroba nie jest przeszkodą). Choroba zawodo-
wa sama w sobie nie jest najczęściej postrzegana jako czynnik mający 
największy wpływ na zdrowie, ale raczej na status społeczno-zawodowy 
badanych. Szczególnej uwadze służbom polityki społecznej należy po-
wierzyć osoby będące w wieku przedemerytalnym, ponieważ dla nich 
problem choroby zawodowej jest szczególnie dotkliwy. Warto podkreślić, 
że w systemie opieki nad osobami z chorobą zawodową istnieje niespój-
ność, polegająca na tym, że z jednej strony rzadko przyznawane są renty 
chorobowe, raczej są to jednorazowe odszkodowania, co zachęca do po-
wrotu na rynek pracy. Z drugiej strony, po otrzymaniu jednorazowego 
wsparcia chorzy muszą radzić sobie ze swoją chorobą najczęściej sami, 
co skutkuje trudnościami w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. 
W szczegółowych analizach nad chorobami zawodowymi warto przyjrzeć 
się poszczególnym chorobom osobno, ze względu na to, że cechy im wła-
ściwe determinują przebieg choroby i, tym samym, życie pacjenta.

Wstępnie omówione, w niniejszym opracowaniu, cechy wspólne osób 
z chorobą zawodową mogą zaowocować wnioskiem o nowe spojrzenie na 
tę grupę chorób, nie tylko jako na disease (w ten sposób funkcjonuje 
to pojęcie w anglojęzycznej literaturze przedmiotu), ale również jak na 
illness, czyli z uwzględnieniem perspektywy badanego. Różnica mię-
dzy tymi pojęciami ma charakter jakościowy i podkreśla, że na choro-
bę z punktu widzenia biologicznego można spojrzeć z humanistycznej, 
społeczno-kulturowej perspektywy, w tym również z perspektywy in-
dywidualnej pacjenta. Dotychczasowe badania wskazują na ujmowanie 
chorób zawodowych w sposób biomedyczny, prawny, ekonomiczny czy 
epidemiologiczny, a perspektywa pacjenta, jako jedna z możliwych per-
spektyw badawczych, ma w sobie potencjał jakościowy, co może otwie-
rać nowe możliwości i sposoby interpretacji tego zjawiska. 
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The patients’ perspective on the occupational disease 
experience. The sociology of medicine context of results  

of the pilot study

The main aim of the study is to raise awareness of patients with occupational di-
sease, that is one of the main groups of social actors, in the process of morbidity. In the 
process of sociological analysis attention is paid not only to the subjective patient’s 
experience and the ways of coping with the disease but also to his attempts in creating 
his own position in experiencing of this disease. And because of this the diseases takes 
on a specific meaning leading to take concrete actions. In case of occupational diseases 
we deal with a wide spectrum of diseases mostly chronic resulting from the work. The 
pilot study was carried out on a group of patients from the institution involved in con-
firming medical diagnosis of occupational diseases. Data from questionnaire surveys 
allowed for preliminary evaluation of the own health status, occupational activity and 
social relations as well as subjective interpretations of these areas. It enabled to ini- 
tiate the process of the creation of yet unidentified sources of knowledge on functioning 
of individuals suffering from occupational disease what can strengthen the support 
system directed to this group of patients. 

Key words: occupational disease, sociology of medicine, the patient’s perspective, 
chronic illness.
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Klasyk (częściowo) oswojony 
Kategoria analityczna roli chorego Talcotta Parsonsa 

i jej status we współczesnej socjologii medycyny

Wstęp

Status Talcotta Parsonsa jako „współczesnego klasyka” teorii so-
cjologicznej uznać wypada za mocno ugruntowany. Zadecydował o tym 
nie tylko niezwykle wpływowy – jak się okazało – nurt funkcjonalizmu, 
którego Parsons stał się czołowym przedstawicielem, ale także (a może 
nawet przede wszystkim) kontrowersje, jakie wzbudziła jego autorska, 
niezwykle wyrafinowana – zarówno w formie, jak i treści – propozycja 
odpowiedzi na ciągle powracające w teorii socjologicznej pytanie: jak 
możliwy jest ład społeczny? Zbudowany pieczołowicie przez Parsonsa 
gmach abstrakcyjnych pojęć, tworzący – w toku poszerzania przez uczo-
nego horyzontu swych analitycznych zainteresowań – coraz ogólniejszą 
perspektywę badawczą (której punktem dojścia stać się miał osławiony 
koncept „systemu społecznego” jako metateorii społeczeństwa), stanowił 
nieodłączny punkt odniesienia dla wielu innych badaczy – teoretyków, 
zarówno tych współczesnych Parsonsowi, jak i tworzących w późniejszych 
dekadach. Jak pisze A. W. Gouldner, jeden z naczelnych „krytycznych 
egzegetów” Parsonsa, „stwierdzenie, że prace Parsonsa są intelektual-
nie istotne, nie oznacza rzecz jasna, że ma on rację. Jednak nawet kie-
dy jest w błędzie, (osobiście uważam, że myli się w fundamentalnych 
kwestiach), i nawet jeśli lekceważy pewne problemy, to zmusza nas to 
stawienia im czoła […]. Nie ma dzisiaj ani jednego teoretyka akademic-
kiego – z pewnością nie jest nim Homans ani Goffman – który byłby 
choć w połowie tak wpływowy lub miałby tak szerokie znaczenie teore-
tyczne jak Talcott Parsons. Pomimo, iż era jego dominacji dobiega koń-
ca1, był i w dalszym ciągu jest kotwicą intelektualną dla akademickiej 

1  Wywód ten odnieść należy do okresu, w którym Gouldner pisał niniejsze słowa – 1970 r. 
To data publikacji jego głośnej pracy Kryzys zachodniej socjologii (wyd. pol. 2010).
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teorii socjologicznej we współczesnym świecie” (2010: 164). Jak wska-
zuje dalej Gouldner, szeroki rezonans, jakim cieszyła się perspektywa 
teoretyczna Parsonsa, stanowił nie tylko efekt samej jego (obfitej) twór-
czości, lecz także rezultat „pośrednictwa” jego studentów-wychowanków 
na Harvard University, takich jak R. K. Merton, K. Davis czy W. Moore 
(a także studentów z późniejszych czasów), którzy nie tylko mniej lub 
bardziej wiernie poruszali się w paradygmacie teoretycznym swojego 
Mistrza, ale także z czasem stali się ważnymi przedstawicielami ame-
rykańskiego establishmentu akademickiego i redaktorami prestiżowych 
naukowych czasopism. Jak stwierdza z pewnym przekąsem Gouldner, 
„mam wrażenie, że – bardziej, niż w przypadku jakiejkolwiek innej 
współczesnej akademickiej teorii społecznej – teoria Parsonsa doszła do 
głosu dzięki tego rodzaju sieci zwolenników, którzy mieli własny interes 
w zdobyciu dla niej poparcia” (Gouldner 2010: 196). Gouldner nadmienia 
także o roli i specyfice samego miejsca pracy Parsonsa i jego uczniów – 
powstałym w latach 30. XX w. Wydziale Socjologii na Harvardzie – które 
sprzyjać miało, jak to określa Gouldner, „teoretycznej brawurze”. Nowo 
powstały Wydział – nie obarczony ograniczającą tradycją – otwarty był 
na intelektualne poszukiwania swoich wykładowców, a i sama uczelnia 
jako swoista „marka” stanowić miała instytucjonalne zaplecze wspo-
mnianej brawury. Wejście w szeregi kadry miało być traktowane przez 
uczonych jako „stempel” potwierdzający słuszność i doniosłość obranej 
ścieżki teoretycznej/naukowej (Gouldner 2010: 169). 

Talcott Parsons jako Auguste Comte XX wieku

Choć na przestrzeni dekad komentatorzy dorobku Parsonsa mieli 
się uciekać do – jak to określa J. C. Alexander (1991: 269 za Ziółkow-
ski 2000: 74) – „krytycznej wulgaryzacji” jego koncepcji, od przełomu 
lat 70. i 80. XX w. obserwuje się stopniową „rehabilitację” funkcjonali-
zmu, w postaci rozwijanego na gruncie amerykańskim neofunkcjona-
lizmu (wspomniany Alexander), a także funkcjonalizmu systemowego 
(N. Luhmann). Zasadniczo jednak przeważa opinia o Parsonsie jako 
autorze trudnym w lekturze i zdradzającym „zapędy” megalomańskie. 
Ostrze krytyki formułowanej wobec teorii Parsonsa koncentruje się za-
sadniczo na dwóch powiązanych ze sobą wątkach. 

Pierwszy dotyczy dążeń Parsonsa do całościowej syntezy wszyst-
kich poziomów analizy społecznej, zasadzającej się na próbie połączenia 
w jeden korpus teoretyczny swoich wczesnych zainteresowań – inspiro-
waną Weberem – teorią działania (w jego własnej, „woluntarystycznej” 
wersji) z makropoziomową teorią systemu społecznego, którą rozwijał 
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w późniejszym okresie. Zdaniem wielu komentatorów, owa próba inte-
gracji poziomu mikro i makro w jedną spójną całość nie była przekonu-
jąca. I tak np., jak wskazuje G. Ritzer, „nie chodzi o to, że połączenie 
teorii działania z funkcjonalizmem strukturalnym jest niemożliwe lub 
niepożądane; po prostu Parsons nigdy ich odpowiednio ze sobą nie po-
godził. W jego pracach często pojawiają się obok siebie, zamiast się 
przeplatać” (2004: 295). 

Z kolei drugi – powiązany jednakowoż z pierwszym – nurt krytyki, 
koncentruje się na kompulsywnej skłonności Parsonsa do konceptuali-
zacji pojęć, co skłania Gouldnera (2010: 199) do określenia go mianem 
współczesnego wcielenia Comte’a. Owej manierze towarzyszy przy tym 
niebywała zawiłość stylu, co razem tworzy swoistą „mieszankę wybucho-
wą”. Jak obrazowo stwierdza H. Białyszewski we wstępie do polskiego 
wydania zbioru artykułów amerykańskiego socjologa, „[…] Parsonsow-
ski teoretyczny las jest rozległy i gęsty, istna dżungla finezyjnych roz-
różnień terminologicznych i zachodzących na siebie klasyfikacji, wysoki 
poziom abstrakcji, nizanie argumentu za argumentem bez jednoczesnego 
odwoływania się do królestwa faktów empirycznych, których argumenty 
te przypuszczalnie dotyczą” (1972: XLV). Przywoływany już kilkakrot-
nie Gouldner niestrudzenie próbuje w tym kontekście zrozumieć swoisty 
paradoks: jak to się stało, że tak zawikłane językowo wywody Parsonsa 
nie umniejszyły skali rezonansu jego teorii? Stawiając osobliwą tezę, iż 
uczony ów nie odczuwał chęci bycia zrozumianym przez innych, Gouldner 
(2010:195) wskazuje, że popularność Parsonsa może świadczyć o załama-
niu się systemu kontroli społecznej, który w zwyczajowych warunkach 
sprawuje pieczę nad twórczością uczonych. Powraca w tym miejscu do 
swojej hipotezy dotyczącej „efektu aureoli” wywieranego przez Harvard 
na prestiż zatrudnionych „u siebie” uczonych, którym było „więcej wol-
no”, jeśli chodzi o uprawianie nauki, także w kwestii klarowności języka, 
jakim posługiwali się w swych publikacjach. Pomimo całej swej krytyki, 
autor Kryzysu zachodniej socjologii potrafi przyznać, że „konceptualna 
retoryka” Parsonsa ma w sobie coś niebywale pociągającego w swym pię-
trowym zawikłaniu. Jak sam stwierdza, „[Parsons] był w stanie przywo-
łać wizję czegoś szczególnego, systemu społecznego, i wywołać poczucie 
jego realności za pomocą środków mających na dobrą sprawę charakter 
czysto literacki […]. Analiza Parsonsa daje socjologom poczucie nama-
calnej substancjalności pewnego szczególnego bytu, który przyjmują za 
przedmiot własnych, swoistych działań, co pomaga im w uzasadnieniu 
istnienia socjologii jako odrębnej dyscypliny” (Gouldner 2010: 206).

Dorobek piśmienniczy Parsonsa zasadniczo dzielony jest w sposób 
ogólny na „okres wczesny”, kiedy to uczony ów rozwijał swoją wolun-
tarystyczną teorię działania (Parsons 1937) oraz „okres późniejszy”, 
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w którym jego zainteresowania zaczęły oscylować wokół analizy funk-
cjonalnej, co swój najpełniejszy wyraz znalazło w opus magnum autora 
zatytułowanym System społeczny (1951; wyd. pol. 2009). Zaprezento-
wana periodyzacja nie oddaje jednak bogactwa zainteresowań Parson-
sa – twórcy i kierownika (od 1947 r.) interdyscyplinarnego Wydziału 
Stosunków Społecznych na Harvardzie – rozciągających się od psycho-
logii behawioralnej i klinicznej oraz psychiatrii, po nauki polityczne, 
antropologię i ekonomię. Parsonsowi przypisuje się autorstwo ponad 
setki artykułów traktujących na różne tematy (Lidz 2007:33–65). Tytu-
ły kilku wybranych z nich (Motywacja działalności gospodarczej, Spoj-
rzenie socjologa na zawód prawnika, Demokracja a struktura społeczna 
w przednazistowskich Niemczech) pozwalają uświadomić sobie ogrom 
zakresu jego analiz (Parsons 1972). 

Talcott Parsons jako socjolog medycyny  
(i niedoszły lekarz)

Dla socjologów medycyny, czy też – patrząc szerzej – wszystkich 
badaczy, których zainteresowania zahaczają o problematykę zdrowia 
i ogółu jego społecznych kontekstów, jako szczególnie istotne jawią się 
analizy Parsonsa dotyczące – jak on sam to określa – „praktyki me-
dycznej”. Z całą mocą należy stwierdzić, iż wspomniany nurt badawczy 
nie stanowi jednak „jednego z wielu” podejmowanych przez Parsonsa. 
Wprost przeciwnie – należy go uznać za wytyczający w dużej mierze 
trajektorię znacznej części późniejszych, modelowych analiz dotyczą-
cych makroporządku społecznego. I tak np., Parsons deklarował, iż 
schemat osławionych zmiennych wzoru opracowany został pierwotnie 
właśnie w związku z badaniami nad praktyką medyczną, a ona sama 
„[…] stanowiła przedmiot długotrwałego zainteresowania autora, przez 
co ma on w niej większe rozeznanie niż w większości innych [dziedzin], 
ze względu na szerszą znajomość materiału empirycznego”2 (Parsons 
2009: 319–320, Parsons 1969b: 401). Jak wskazuje M. Ziółkowski (2000: 
68), swoje studia w Amherst College w stanie Massachusetts Parsons 
rozpocząć miał wręcz z intencją zrobienia kariery medycznej, co z pew-
nością wiązało się w jakiejś mierze z faktem, że miał brata lekarza cie-
szącego się uznaniem, a którego sam – jak pisze (Parsons 1969b: 398) 
– „uwielbiał”. Pierwszy krok ku karierze medycznej Parsonsa stanowił 

2  Dopowiedzieć warto, iż deklarowanymi przez Parsonsa technikami badawczymi były: 
przeprowadzone wśród lekarzy–praktyków obserwacje oraz wywiady poświęcone po-
strzeganiu przez nich wykonywanej przez siebie roli zawodowej (Parsons 1969b:400).
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wybór biologii jako kierunku studiów; z czasem jednak poświęcił się on 
naukom społecznym – ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii – co 
nie zmienia faktu, że właśnie problematyce zawodu lekarza poświęcił 
wiele swoich prac (Ziółkowski 2000: 68). Z pewnością jako fundujące dla 
przyjętego przez Parsonsa schematu analitycznego uznać należy jego 
zetknięcie się z dwojgiem uczonych: Bronisławem Malinowskim, od któ-
rego (podczas rocznego pobytu na London School of Economics) uczyć 
się miał podejścia funkcjonalnego, oraz Lawrencem J. Hendersonem – 
biochemikiem i psychologiem w jeden osobie, który w swym podejściu 
badawczym stosował ujęcie systemowe i podkreślał rolę homeostazy 
w funkcjonowaniu organizmów biologicznych (Ziółkowski 2000: 68–69; 
Twaddle 2007: 4318; Gallagher 2007: 33–75). Owo podejście systemowe 
Henderson odnosił także do relacji lekarz-pacjent. Sam Parsons inspi-
rującej roli swego kolegi nie ukrywał i na pierwszej stronie rozdziału 
10. swego Systemu społecznego – traktującego o praktyce medycznej – 
odsyła on czytelnika do artykułu Hendersona (1935), „w celu ogólnego 
porównania z tym [10.] rozdziałem” (Parsons 2009: 319). 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, trudno uwierzyć, iż to dopiero od 
Parsonsa datuje się systematyczne zainteresowanie medycyną ze stro-
ny socjologii. Jak wskazuje W. C. Cockerham, „inaczej, niż w przypadku 
prawa, religii czy polityki, medycyna była pomijana jako instytucja spo-
łeczna przez założycieli socjologii w końcu dziewiętnastego wieku […]” 
[tłum. – B. A.] (2001: 11 za Gallagher 2007: 33–75). Sam Parsons miał 
kilkakrotnie wyrażać swoją satysfakcję z powodu nadania mu etykiety 
ojca-założyciela socjologii medycyny, jednocześnie nie kryjąc z tego powo-
du pewnego zaskoczenia (Gallagher 2007: 33–75; zob. deklaracja samego 
Parsonsa w tej materii: Parsons 1969b: 397). Jego podstawowy wkład 
we wspomnianym obszarze stanowi analityczna kategoria roli chorego 
oraz – związana z nią – konceptualizacja diadycznej relacji łączącej owe-
go chorego (pacjenta) z lekarzem. Zarówno pierwsza, jak i druga uzna-
wane są za „kamienie węgielne” socjologii medycyny, bez których żadne 
kompetentne omówienie tej subdyscypliny nie może się obejść. W dalszej 
części artykułu uwaga autora skoncentruje się na szczegółowym omówie-
niu zarówno kategorii roli chorego, jak i relacji lekarz–pacjent.

Jak wskazuje E. Gallagher (2007: 33–75), Parsons nie był pierw-
szym uczonym akademickim, który zgłębiał problem relacji łączącej 
pacjenta i lekarza. Gallagher wymienia w tym kontekście – wspomnia-
nego już wcześniej – Hendersona, a także historyka medycyny P. Lain 
Entralgo oraz niemieckiego uczonego Rudolfa Virchowa. Wskazuje on 
jednocześnie, że analizom wymienionych badaczy brakowało analitycz-
nego rygoru i ujęcia stricte socjologicznego, które ujawniły się dopiero 
w podejściu Parsonsa. Stosunek lekarz–pacjent Gallagher proponuje 
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określić najogólniej jako specyficzną odmianę relacji pomagania, w któ-
rej jedna ze stron (chory) może „czerpać korzyści” określonego rodzaju 
z uwagi na fakt, że druga strona tej relacji (lekarz) to podmiot będą-
cy w posiadaniu pewnych „zasobów”, w postaci swojej wiedzy fachowej, 
umiejętności i doświadczenia. Przy czym chory-„potrzebujący” ufnie 
zakłada, że dla jego dobra lekarz wykorzysta wspomniane zdolności 
najlepiej, jak tylko potrafi. O roli lekarza Parsons pisze, iż „[…] należy 
[ona] do ogólnej klasy ról «profesjonalnych», podklasy szerszej grupy 
ról zawodowych. Opieka nad chorym nie jest bowiem poboczną działal-
nością w ramach innych ról – choć na przykład matki wykonują sporą 
jej część – lecz stała się funkcjonalną specjalizacją jako «pełnoetatowa» 
praca […]. Jako rola zawodowa, rola lekarza zorganizowana jest wo-
kół technicznej treści funkcji, która cieszy się znacznym stopniem nad-
rzędności względem innych czynników statusu. Nieuchronnie rola ta 
musi być osiągana, a kryteria prawidłowego jej wypełniania muszą być 
zgodne z jawnymi standardami technicznymi” (2009: 323). W propozy-
cji Parsonsa wspomniana relacja – odznaczająca się „profesjonalnym” 
charakterem (wedle samych jego słów będąca „neutralną afektywnie”) 
– ma pewne cechy zbieżne z relacją rodzic–dziecko (w której to dru-
gie także odznacza się ufnością), choć relacja ta różni się od relacji le-
karz–pacjent zakresem, czasem trwania i stopniem (jest „afektywnie 
zaangażowana”)3. Zaprojektowany w taki, a nie inny sposób „kształt” 
relacji lekarz–pacjent niesie z sobą określone konsekwencje. Jak pisze 
Parsons, „określając wzór roli osoby chorej jako potrzebującej pomocy 
i wymagając od niej nawiązania kontaktu z czynnikami terapeutyczny-
mi, uzależniamy chorego od osób nie chorych” (1969a: 343). 

O ile przykład roli lekarza jako „odsłony” roli zawodowej – czy też 
sprofesjonalizowanej roli społecznej – nie stanowi novum na gruncie 
socjologii, o tyle bycie pacjentem/chorym, potraktowane także w kate-
goriach roli społecznej „do odegrania/wypełnienia”, stanowi bez wąt-
pienia prekursorską (i tym samym mogącą budzić pewne zastrzeżenia) 
propozycję analityczną. Sam uczony miał zresztą tego świadomość. Jak 
bowiem pisze, „[…] w kategoriach zdrowego rozsądku można podnieść 
wątpliwości, czy «bycie chorym» stanowi rolę społeczną – czyż nie jest 
to po prostu stan faktyczny, «uwarunkowanie»? Sprawy nie przedsta-
wiają się jednak aż tak prosto. Sprawdzianem jest istnienie zbioru 

3  Koncepcja Parsonsa naznaczona jest licznymi wpływami psychoanalizy i związanej 
z nią siatki pojęciowej, czego najlepszy dowód stanowią teksty zamieszczone w pierwszej 
części jego pracy Struktura społeczna a osobowość (Parsons 1969c), takie jak: Superego 
a teoria systemów społecznych, Symbol ojca. Ocena w świetle teorii psychoanalitycznej 
i socjologicznej, czy też Struktura społeczna a rozwój osobowości: wkład Freuda w inte-
grację psychologii i socjologii.
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zinstytucjonalizowanych oczekiwań oraz odpowiadających im uczuć 
i sankcji” (Parsons 2009: 325). 

Podsumowując: propozycja analityczna Parsonsa w omawianym 
tutaj obszarze zasadza się na „obdzieleniu” obu stron wspomnianej re-
lacji – pacjenta i lekarza, ujmowanych w kategoriach ról społecznych, 
zarówno pewnymi obowiązkami, jak i przywilejami. Jak stwierdza sam 
Parsons, „bezpośrednio istotne struktury społeczne to uwzorowanie roli 
samego lekarza praktyka i, choć może się to wydawać przesadą, rola sa-
mej osoby chorej. Obie role wpływają też na wiele różnych sposobów na 
inne aspekty całościowej struktury systemu społecznego […]” (Parsons 
2009: 323). Zanim zaprezentowane zostaną osławione zinstytucjonali-
zowane oczekiwania formułowane „pod adresem” osób definiowanych 
jako chore (które to oczekiwania innymi słowy określić by można mia-
nem społecznie akceptowanych sposobów zachowania się w chorobie), 
warto wspomnieć o szerszym kontekście dokonywanych przez Parsonsa 
analiz w tym zakresie.

Po pierwsze, koniecznym jest wspomnieć, iż kategoria analityczna roli 
chorego jest częścią ogólniejszej teorii działania społecznego (wzmianko-
wanej na początku niniejszego artykułu). Konsekwencją przyjętej przez 
Parsonsa funkcjonalnej normy zdrowia definiowanego jako stan, w któ-
rym jednostka wykazuje optymalną umiejętność efektywnego pełnienia 
ról, jest przypisanie praktyce medycznej funkcji regulatora „[…] syste-
mu społecznego pozwalającym radzić sobie z chorobami jego członków” 
(Parsons 2009: 321). Chodziło o to, aby wobec różnorodności ludzkich 
zachowań zasługujących na miano dewiacji społecznej (a więc stanowią-
cych odchylenie od obowiązujących norm społecznych) móc wyodrębnić 
te, które zasługują na miano choroby (i tym samym wymagają leczenia) 
oraz te, które winny być uznane za przestępstwo (i zostać ukarane). War-
to podkreślić raz jeszcze, że jedyną instancją władną dokonywać owych 
„rozróżnień” jest medycyna. Parsons wyraźnie oddziela dwie kategorie: 
wymiar dewiacji społecznej (dotyczący niezamierzonych przez jednostkę 
skutków jej działań) i wymiar kontroli społecznej (dotyczący umyślnego 
nieprzestrzegania norm). Jak sam wskazuje, „jeśli bycie chorym ma być 
uważane za «dewiację», a z pewnością pod pewnymi względami powin-
no być tak traktowane, to, jak zauważyliśmy, odróżnia się ono od innych 
ról dewiacyjnych właśnie przez fakt, że osoby chorej nie uważa się za 
«odpowiedzialną» za swój stan, nie może ona nań nic «poradzić»” (Par-
sons 2009: 327). Innymi słowy, traktuje on chorobę i przestępstwo jako 
alternatywne formy dewiacji społecznej, leczenie i karanie jako alterna-
tywne reakcje/„odpowiedzi” na ową dewiację, zaś – na najogólniejszym 
poziomie – system opieki medycznej oraz system wymiaru sprawiedli-
wości jako alternatywne systemy kontroli społecznej (Twaddle 2007: 
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4318). Koniecznym jest pamiętać, że nie tyle o zdrowie jednostki jako 
konkretnego indywiduum przede wszystkim tutaj chodzi. Dla Parson-
sa bowiem „[…] problem zdrowia jest ściśle związany z funkcjonalny-
mi wymogami […] systemu społecznego. […] nie ulega wątpliwości, że 
istnieje społeczny interes funkcjonalny w jego [zdrowia – rozumianego 
jako efektywne pełnienie ról] kontroli, a szerzej, w minimalizacji cho-
roby”4 (Parsons 2009: 320). Zdrowie ujęte zostaje więc tutaj w kategorii 
„potencjału funkcjonalnego” i stanowi swoisty wymóg przetrwania spo-
łeczeństwa. Dlatego też system profesjonalnej opieki medycznej winien 
odgrywać rolę – używając pojęcia już zupełnie spoza siatki pojęciowej 
Parsonsa – „psa stróżującego”, oferującego chorym zinstytucjonalizo-
wane sposoby powrotu do zdrowia. Jak wskazuje Parsons, „kluczowym 
elementem jest tutaj […] izolacja osoby chorej od pewnych rodzajów 
wzajemnego kontaktu z tymi, którzy chorzy nie są, i od innych chorych. 
Najważniejszym powodem tej izolacji nie jest potrzeba ze strony osoby 
chorej jakiejś specjalnej «opieki», lecz fakt, że choroba bywa zaraźliwa 
zarówno motywacyjnie, jak i bakteriologicznie […]. Uniemożliwia się 
więc choremu dawanie złego przykładu, który mógłby skusić innych”5 
(1969a: 342–343).

Anonsowane już wcześniej instytucjonalne oczekiwania kierowa-
ne „pod adresem” chorego (zwyczajowo nazywane przez komentatorów 
koncepcji Parsonsa „cechami”/wyznacznikami roli chorego) prezentują 
się następująco (Parsons 2009: 325):

1)  choroba stanowi podstawę do zwolnienia jednostki z konieczności 
pełnienia przez nią zwyczajowych ról społecznych; przy czym naj-
częściej to lekarz-profesjonalista stanowi tu podmiot legitymizują-
cy wspomniany stan i ostateczną instancję odwoławczą;

4  Podkreślanie przez Parsonsa znaczenia „społecznego interesu” w minimalizacji choroby 
i jej skutków owocuje niekiedy formułowaniem przez niego dość osobliwych wywodów. 
Za przykład niech posłuży następujący passus: „Jednym ze szczegółowych aspektów, 
na który możemy tu zwrócić uwagę, jest przedwczesna śmierć. Z wielu punktów wi-
dzenia, narodziny i opieka nad dzieckiem stanowią «koszt» społeczny ze względu na 
ciążę, konieczność opieki, socjalizację, trening formalny i wiele innych form aktywno-
ści. Przedwczesna śmierć, następująca zanim indywiduum miało okazję do odegrania 
pełnego zakresu swych ról społecznych, oznacza, że nastąpił jedynie częściowy «zwrot» 
tego kosztu” (Parsons 2009: 320).

5  Wymóg odseparowania chorego od nie-chorych, w świetle innego fragmentu wywodów 
Parsonsa, jawi się jeszcze dobitniej: „Życie stało się [początek XX w., realia amerykań-
skie – por. dalsze wywody w tekście głównym] bardziej skomplikowane i stawia ono 
jednostkę w obliczu dużo wyższych niż poprzednio wymagań […]. Problemem staje się 
niekiedy zdobycie umiejętności tak wysokich, by tym wymaganiom sprostać. Wzrasta 
też motywacja do wycofywania się poprzez choroby psychiczne lub psychosomatycz-
ne, nabierają też znaczenia mechanizmy naśladowania tych, którzy już tak uczynili” 
(Parsons 1969a: 348).
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2)  chory nie ponosi odpowiedzialności za stan, w którym się znajdu-
je; sama jego wola wyzdrowienia nie gwarantuje jednak powrotu 
do zdrowia i potrzebuje on „opieki” w postaci fachowych zabiegów 
terapeutycznych;

3)  chory winien uznać stan, w którym się znajduje za niepożądany 
i wymagający podjęcia działań ku powrotowi do zdrowia;

4)  chory ma obowiązek szukania kompetentnej pomocy (najczęściej 
w osobie samego lekarza) i współpracy z nim w celu doprowadze-
nia do wyzdrowienia. Jak pisze Parsons, „to właśnie w tym miej-
scu rola chorego formułowana jest wraz z rolą lekarza w ramach 
komplementarnej struktury ról” (Parsons 2009: 325).

Powyższe zestawienie zasługuje na co najmniej jedno dopowiedze-
nie. Otóż w licznych omówieniach wspomnianej „typologii” mowa zwy-
kle wprost o lekarzu jako jedynej „instancji” uprawnionej do udzielania 
fachowej pomocy medycznej. Pozostaje to w zgodzie z biomedycznym 
paradygmatem zdrowia, właściwym okresowi, w którym tworzył Par-
sons. Sam uczony nie wskazuje jednak w sposób jednoznaczny na osobę 
lekarza. Pojawiające się ogólne hasło zapewnienia choremu swoiście 
rozumianej „opieki” (por. punkt 2) oraz wskazanie na konieczność po-
szukiwania kompetentnej pomocy najczęściej – a za zatem nie bezwy-
jątkowo – ze strony lekarza (por. punkt 4) każą zrewidować obiegowy 
zasób informacji w zakresie omawianego tu wyliczenia. Jako że do cza-
su publikacji polskiego przekładu Systemu społecznego (Parsons 2009) 
polscy badacze w większości polegać musieli na omówieniach „z drugiej 
ręki” – nie licząc okrojonych fragmentów dotyczących roli chorego za-
wartych we wczesnym polskim przekładzie esejów Parsonsa (Parsons 
1969a, 1969b) – sytuację tę można po części usprawiedliwić. Jak wska-
zuje A.W. Twaddle (2007: 4317), w kontekście zapewnienia choremu 
opieki Parsons używa zwykle pojęcia competent treatment agent (nie 
zaś physician – lekarz), choć Twaddle wskazuje jednocześnie, że według 
Parsonsa lekarz to zarazem najczęstszy przypadek owego „agenta opie-
ki”6. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kogo jeszcze – poza lekarzem – 
Parsons zaliczał do stworzonej przez siebie owej ogólniejszej kategorii. 

Wskazuje się, że kategoria roli chorego w ujęciu Parsonsa przez 
co najmniej trzy dekady (lata 1950–1980) stała się centralnym obsza-
rem zainteresowań wszystkich badaczy społecznych zgłębiających ob-
szar opieki medycznej (Twaddle 2007: 4317). Dopowiedzieć należy, iż 
stanowiła ona także inspirujący bodziec do dalszego rozwoju socjologii 

6  Za dowód posłużyć mogą słowa samego Parsonsa, który stwierdza, iż na chorym spo-
czywa obowiązek „[…] poszukiwania kompetentnej technicznie pomocy, a mianowicie, 
najczęściej, pomocy lekarza […]” (2009: 325). 
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medycyny jako wyodrębnionej dyscypliny. Inna sprawa, że wszelkie 
konceptualizacje „bycia chorym”, formułowane przez rozmaitych auto-
rów tworzących w późniejszym okresie, zwykle krytycznie odnosiły się 
do propozycji analitycznej Parsonsa, zarzucając jej zwykle zbyt wąski 
zakres znaczeniowy. Najczęściej stawiane zarzuty dotyczą: 

•  ujmowania choroby wyłącznie w kategoriach obiektywnych, jako 
stwierdzonego przez lekarza zaburzenia funkcjonowania jakiegoś 
narządu lub części ciała (ang. disease), przy pomijaniu subiek-
tywnego postrzegania stanu swojego zdrowia przez chorego w ka-
tegoriach dyskomfortu (ang. illness);

•  nieadekwatności propozycji Parsonsa w przypadku chorób prze-
wlekłych i/lub nieuleczalnych, gdzie wymóg „chęci powrotu do 
zdrowia” ze strony chorego staje się bezprzedmiotowy. Jako cie-
kawostkę – a jednocześnie istotny kontekst dla powyższego – po-
traktować należy informację, iż u samego Parsonsa zdiagnozować 
miano cukrzycę (chorobę przewlekłą), co w szczególnym świetle 
stawia tak, a nie inaczej „zaprojektowane” kryteria roli chorego 
(Twaddle 2007: 4318);

•  nieadekwatności w przypadku chorób „obciążonych” piętnem 
społecznym, takich jak uzależnienia, niektóre ostre choroby psy-
chiczne czy też choroby przenoszone drogą płciową, gdzie trudno 
niekiedy mówić o braku odpowiedzialności za stan, w którym jed-
nostka się znalazła; 

•  nieadekwatności w przypadku stanów chorobowych bez większego 
znaczenia, jak np. zwykłego, krótkotrwałego przeziębienia, wobec 
którego „poważnie brzmiące”, wymienione wyżej cztery „oczeki-
wania” (a zwłaszcza zawieszenie zwyczajowych ról społecznych) 
wydają się nie na miejscu (a i, przykładowo, sam katar może mi-
nąć szybciej, niż chory zdoła skontaktować się z lekarzem);

•  braku odpowiedniości dla różnych typów schorzeń ujmowanych 
w kategoriach chorób „usankcjonowanych” społecznie (brak „winy” 
jednostki), a jednocześnie ciągle nawracających lub też utrzymu-
jących się stale, gdzie o „wejściu na ścieżkę powrotu do zdrowia” 
trudno mówić. Przykład stanowić ma tutaj np. opóźnienie umysło-
we lub też bycie „chorowitkiem” w rozumieniu ogólnej słabowitości 
i stałej tendencji do chorowania (Twaddle 2007).

Jak się wydaje, w tle formułowanych wobec koncepcji roli chorego 
Parsonsa zastrzeżeń widnieje jeden, wspólny rdzeń, mianowicie przy-
pisywanie zbyt dużej roli profesji lekarza i instytucjom medycznym 
w ogólności i tym samym wywodzenie roli chorego z perspektywy roli 
lekarza. W sposób nieco bardziej uporządkowany problem ten przedsta-
wić można w sposób następujący.
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Po pierwsze, jest przecież tak, że wiele schorzeń nie jest konsul-
towanych z lekarzem i „chorowanie” przebiega niekiedy zupełnie poza 
obszarem służby zdrowia jako instytucji (casus samoleczenia, korzy-
stanie z medycyny alternatywnej). Po drugie, zaproponowany przez 
Parsonsa model relacji lekarz–pacjent nie uwzględnia – bo nie może, 
jako że sformułowany został w ramach wczesnego, biomedycznego pa-
radygmatu myślenia o zdrowiu – postępującej złożoności współczesnej 
medycyny i jej społecznych kontekstów. „Prostoduszny” obraz relacji łą-
czącej „typowego” pacjenta pozostającego pod opieką lekarza rodzinne-
go abstrahuje zarówno od wyłonienia się na przestrzeni dekad wąskich 
specjalizacji medycznych oraz dynamicznego postępu naukowego w me-
dycynie, jak również od bardziej pogłębionego, krytycznego namysłu 
nad wpływem na proces leczenia takich uwarunkowań, jak np. rosnące 
lawinowo koszty opieki zdrowotnej, administracyjna niewydolność, czy 
też interesy korporacyjne lekarzy i szpitali (Gallagher 2007: 33–76). Po 
trzecie, postępujący wzrost wiedzy medycznej samych pacjentów, poja-
wienie się organizacji reprezentujących ich interesy, a także uchwalenie 
licznych dokumentów (także w wymiarze międzynarodowym) gwaran-
tujących im podstawowe prawa, wymusiło odejście od modelu zasadza-
jącego się na asymetrii ról oraz paternalistycznego schematu „lekarz 
mówi – pacjent słucha” na rzecz bardziej otwartej komunikacji. Tym 
samym zaczęto uwzględniać podmiotowość i sprawstwo samego pacjen-
ta jako współdecydującego o procesie leczenia, zwłaszcza w przypadku 
chorób przewlekłych, w leczeniu których „wkład własny” pacjenta od-
grywa istotną rolę. Poza wszystkim, koncepcja Parsonsa – wskazują 
komentatorzy – zdaje się zarazem zupełnie pomijać fakt, iż nie wszyst-
kie jednostki w jednakowym stopniu wykazują tendencję do uznawania 
siebie za chorego i zawieszania zwyczajowo pełnionych ról. Kolejność 
bywa niekiedy wręcz odwrotna: kontakt z lekarzem i „uznanie” choroby 
następuje wówczas, gdy odczuwane dolegliwości utrudniają codzienne 
funkcjonowanie. 

Idąc jeszcze dalej, wskazać można na – dokonywany przez jednost-
kę (niekiedy w sposób nie do końca uświadomiony) – proces swoistego 
bilansowania strat i korzyści związanych z rolą chorego. Sam Parsons 
wskazuje zresztą, iż „choroba może być traktowana jako jeden ze sposo-
bów odpowiedzi na presje społeczne, jako sposób ominięcia odpowiedzial-
ności społecznych” (2009: 321). Gratyfikacje o charakterze materialnym 
(przyznanie renty, wypłata odszkodowania) i/lub niematerialnym 
(współczucie najbliższego otoczenia) oraz sam „nagradzający” wymiar 
uzyskania statusu osoby chorej, pozwalający niekiedy jednostce unik-
nąć poważnych konsekwencji swoich działań (status osoby niepoczytal-
nej wpływający na nałożony wymiar kary sądowej lub też zwolnienie 
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lekarskie jako usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie) – wszyst-
ko to stanowi swoistą „pulę” opcji, spośród których jednostka może wy-
bierać najbardziej jej odpowiadającą (Taranowicz 2002: 77–78). Także 
Parsons zauważał, iż „przywileje i zwolnienia związane z rolą chorego 
mogą stać się obiektami „wtórnych zysków”, do których zabezpieczenia 
lub czerpania pacjent jest – zwykle nieświadomie – pozytywnie umo-
tywowany. Toteż pierwszorzędny staje się problem równowagi motywa-
cji do wyzdrowienia. Ogólnie rzecz biorąc, równoważenia motywacyjne 
o dużym znaczeniu funkcjonalnym dla systemu społecznego są kontro-
lowane instytucjonalnie, nie powinien zatem dziwić fakt, że nie ma tu 
wyjątków” (2009: 325–326). Wskazuje się również na – pomijany przez 
Parsonsa – fakt, iż zróżnicowana tendencja do „wchodzenia” w rolę cho-
rego uwarunkowana jest także czynnikami o charakterze kulturowym 
(np. wartość przypisywana zdrowiu, męskie wzorce „twardziela”, które-
go „choroba się nie ima”), religijnym (Tobiasz-Adamczyk 2000: 57–66), 
strukturalnym (np. dostępność opieki zdrowotnej, charakter kontaktów 
chory – personel medyczny), jak i osobowościowym (casus pracoholika, 
który „nie ma czasu chorować”) (Taranowicz 2002: 76). 

Sam Parsons miał deklarować, że zaproponowany przez niego 
funkcjonalny (a zarazem normatywny) model relacji lekarz–pacjent, 
zasadzający się na ich wzajemnej, zgodnej współpracy w procesie zdro-
wienia tego drugiego, jest pewną otwartą propozycją analityczną, która 
nie rości sobie pretensji do uniwersalności. Pojawiające się „w odpowie-
dzi” liczne alternatywne konceptualizacje (m.in. funkcjonalny model 
T. Szasza i M. Hollendra, konfliktowy model E. Freidsona, transakcyj-
ny model S. Blooma) w sposób mniej lub bardziej radykalny zrywały 
z podejściem Parsonsa, dodając nowe akcenty i proponując odmienne 
perspektywy (Ostrowska 2009). Świadczy to tylko o tym, iż koncepcja 
Parsonsa zasługuje na miano nie tylko „otwartej”, ale i inspirującej. 
Poza wszystkim, o prostym przenoszeniu w skali „1 do 1” ujęcia Parson-
sa w obecne realia nie sposób omówić, z co najmniej dwóch względów. 

Po pierwsze, nie wolno zapominać, iż „nowoczesna praktyka me-
dyczna” interesowała Parsonsa „w świetle amerykańskiego systemu 
wartości i struktury społecznej” (Parsons 1969a) i analizowana była 
w konkretnym momencie czasowym (lata 30. i 40. XX wieku). Jak pisze 
uczony, „w systemie amerykańskim szczególną rolę pełnią kolektywy, 
na przykład przedsiębiorstwa, i ich osiągnięcia. Ostatecznie jednak 
wszystkie ich osiągnięcia zależą od umiejętności i zaangażowania jed-
nostek ludzkich, pełniących swe role i wykonujących zadania. W tym 
właśnie kontekście widać wagę oceny zdrowia. Centralnym punktem 
oceny jednostki jest uniwersalistycznie pojmowane osiąganie sukcesów 
[…]. Zdrowie zaś jest tak istotnym warunkiem sukcesu, że samo w sobie 
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uznane zostało za cenioną wartość” (Parsons 1969a: 345–346). Jako że 
orientacja na sukces nie ma (nie musi mieć) charakteru uniwersalnego 
– podobnie zresztą jak traktowanie zdrowia jako wartości samej w so-
bie – to ostatnie traktowane jako „funkcjonalny wymóg” społeczeństwa 
jawi się jako element konceptualizacji „skrojonej” zdecydowanie na 
„amerykańską miarę”. Po drugie, jak wspomniano na samym początku, 
zainteresowanie relacją lekarz–pacjent i konceptualizacja roli chorego 
stanowiły – jak wszystko, co Parsons rozwijał na gruncie naukowym – 
element szeroko zakrojonej teorii społecznej, w której na plan pierwszy 
wybijał się imperatyw „współzależności”, „funkcjonalności” i „systemo-
wości”. Z pewnością z tym należy wiązać nacisk na komplementarność 
ról pacjenta i lekarza oraz ujęcie roli chorego w kategoriach zinstytu-
cjonalizowanej roli społecznej, w ramach której jednostka ma dążyć 
do jak najszybszego powrotu do zdrowia, czyli – patrząc szerszej – do 
„stanu równowagi systemu”. Koncepcje Parsonsa z obszaru socjologii 
medycyny, niejako zmuszeni jesteśmy przyjmować „z dobrodziejstwem 
inwentarza”, szerszej perspektywy teoretycznej, w ramach której zosta-
ły sformułowane7.

Podsumowanie

W ścisłym nawiązaniu do pierwszego zdania wstępu do niniejszego 
artykułu można powiedzieć, iż status Talcotta Parsonsa jako klasyka 
socjologii medycyny jawi się jako kwestia poza dyskusją. Jego koncep-
tualizacja roli chorego i wypracowany model relacji lekarz–pacjent 
stanowią dla kolejnego już pokolenia autorów punkt wyjścia do formu-
łowania własnych propozycji analitycznych. Czy inspiracje na tak za-
kreślonym obszarze się wyczerpują? Niekoniecznie. Warto nadmienić 
także o innych. 

I tak np., przyjęcie przez Parsonsa funkcjonalnej definicji zdrowia 
i ujmowania choroby w kategoriach łamania obowiązujących norm (nie-
wywiązywanie się z ról) okazało się atrakcyjne dla wielu innych bada-
czy (niekoniecznie z obszaru socjologii medycyny) definiujących chorobę 
w kategoriach dewiacji społecznej. Mowa zwłaszcza o tych z nich, którzy 

7  Wypada chyba zgodzić się z Gouldnerem, który stwierdza, iż „[…] Parsons uważa, 
że nie można poznać żadnego aspektu świata społecznego, dopóki nie umiejscowi się 
go w ramach całości […]. Za mnożeniem charakterystyk poszczególnych części i ich 
wzajemnych relacji kryje się u Parsonsa dążenie do powiązania wszystkich składni-
ków w ramach całości, przy czym nic nie powinno pozostawać bez przypisanego sobie 
miejsca” (2010: 202).
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rozwijali teorię naznaczania społecznego (zob. Becker 2009; Synowiec-
-Piłat 2002). Poza tym, z racji tego, że Parsons zdrowie i chorobę defi-
niował w oparciu o wymiar społecznego funkcjonowania jednostki, za 
inspirujący walor jego koncepcji roli chorego uznaje się otwarcie dro-
gi ku skonstruowaniu socjomedycznych wskaźników stanu zdrowia 
(zwłaszcza dotyczących osób starszych), a opierających się na kryteriach 
sprawności społecznej (np. samodzielne ubieranie się, mycie, przygoto-
wanie posiłków) (zob. Tobiasz-Adamczyk 2000: 44–56). 

Jak więc widać, Parsons – teoretyk par excellence – stanowić może 
inspirację także dla bardziej praktycznych analiz, spoza mocno wyeks-
ploatowanego nurtu rozważań nad rolą chorego i relacją lekarz–pacjent. 
Także i to można potraktować jako swoisty dowód na ciągłą żywotność 
i doniosłość podejmowanych przez niego analiz. 
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Classic (partly) acquired. Analytic category  
of sick role by Talcott Parsons and its status  

in contemporary sociology of medicine

In his article the author presents briefly a part of theoretical output of classic so-
ciologist Talcott Parsons, which is his pioneer contribution to sociology of medicine 
development. Author of article concentrates his attention on two related issues, which 
are the reference to various analysis taken from different theoretical perspectives, till 
the present day: Parsons’ conception of sick role and his author’s model of patient-phy-
sician relationship, flowing from, characteristic of him, functionalist paradigm.

The presentation also deals with critical opinions expressed towards mentioned 
conceptions and puts a question about their usefulness in contemporary sociology of 
medicine. According to author of article, issues related to social contexts of medicine 
need to be recognized as the clearest expounded in all Parsons’ theoretical output, what 
makes it so popular beyond the same sociology.

Key words: Talcott Parsons, sick role, patient-physician relationship, biomedical 
model of health, functionalism.
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Markery ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych 
(CNCDs) a proces modernizacji biomedycznej 

społeczeństwa – wyzwania i dylematy współczesności

Wstęp

Modernizacja pojmowana jako proces społeczny, opisywany i in-
terpretowany na gruncie teorii przemian społecznych (tzw. socjologia 
zmiany), wyraźnie nawiązuje do reguł ewolucjonizmu, przyjmując, iż 
źródło wszelkich przemian tkwi niejako wewnątrz każdego społeczeń-
stwa. Tego rodzaju rozwój liniowy, zakładający konieczność przejścia 
przez wszystkie jego stadia wiąże się z przeświadczeniem, iż owe zmiany 
są nieuchronne i co więcej – nieodwracalne; ich stopniowy, narastają-
cy charakter, nacechowany jest progresywizmem (procesy modernizacji 
prowadzą do powszechnej poprawy jakości życia społecznego), oznacza-
jącym w gruncie rzeczy przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności 
(Giddens 2008: 87; Beck i in. 2009)1. Co więcej, pojawia się tu również 
pojęcie „późnej nowoczesności”, czyli tej fazy rozwoju, w której najważ-
niejsze ze społecznego punktu widzenia cechy nowoczesności przybierają 
coraz to bardziej wyrazistą postać. Wielowymiarowa globalizacja, łączą-
ca się z koniecznością niemal bezwzględnego i powszechnego zaufania do 
skomplikowanych technologii, relatywnie niski poziom transparentności 
życia społecznego z jednej strony i z drugiej – „społeczeństwo sieci” czy 
wreszcie – nowe formy ryzyka na masową skalę, to najważniejsze cechy 
tak rozumianej modernizacji. Analogie, czy też paralele tego typu sytu-
owane w ramy medycyny, wydają się ze wszech miar uprawnione. Me-
dycyna jako jeden z wielu subsystemów społecznych, podlegała i nadal 

1  Wg A. Giddensa „nowoczesność” – to nazwa skrótowa nowoczesnego społeczeństwa 
lub cywilizacji przemysłowej, gdzie świat postrzegany jest jako transformowalny przez 
ludzkie działania, gdzie funkcjonują skomplikowane instytucje gospodarcze, w tym 
produkcja przemysłowa i gospodarka rynkowa oraz gdzie istnieją instytucje politycz-
ne, w tym państwo narodowościowe oraz demokracja masowa (przyp. autora – W. B.)
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podlega niemal wszystkim mechanizmom modernizacyjnym; niezależnie 
od przyjmowanej płaszczyzny teoretyczno-wyjaśniającej (funkcjonalizm, 
teorie konfliktu, interakcjonizm, teorie wymiany społecznej), stanowi po-
ważny problem społeczny (Turner 1998:174–176, Ritzer 2004:310). Immo-
bilność systemowa opieki zdrowotnej i rozmaite kontrowersje związane 
ze sposobami pełnienia profesjonalnych ról medycznych, ale także – by 
posłużyć się znanym określeniem Alvina Tofflera – ról prosumenckich, 
oraz automedycyna (czyli idea zachęcająca ludzi do wykonywania pro-
stych praktyk lekarskich w trosce o własne zdrowie – self care), to tylko 
niektóre egzemplifikacje problemu.

Proces modernizacji biomedycznej społeczeństwa niesie ze sobą 
niejako ex definitione – różnego rodzaju zagrożenia. Truizm ten, odno-
szący się z jednej strony do niebywałego wręcz progresu, jaki dokonuje 
się współcześnie w zakresie stosowanych procedur leczniczych (procesy 
technicyzacji, informatyzacji etc., zmieniające często w sposób wcześniej 
niewyobrażalny paradygmat medycyny euroamerykańskiej), z drugiej 
strony – egzemplifikuje narastający niezwykle dynamicznie społeczny 
krytycyzm wobec wielu aspektów owych zmian. Mamy do czynienia ze 
swoistą erozją wyobrażeń społecznych, dotyczących postępu i moderni-
zacji per se; postępu pojmowanego jako stopniowe wypieranie wszyst-
kiego co stare, modernizacji zaś – jako nieuchronnego przezwyciężania 
tradycji, którą traktuje się na ogół w kategoriach stagnacji i wstecznic-
twa (Kurczewska, Szacki 1984:8). 

Kwestie dotyczące współczesnych zagrożeń w relacji do zdrowia 
populacyjnego, nie stanowią w tej mierze wyjątku. Nieprzewidywal-
ne i zarazem niepożądane efekty charakteryzujące owo stadium, są 
z jednej strony najbardziej typową cechą życia społecznego, z drugiej 
w sposób oczywisty wiążą się ze skutkami ubocznymi rozwoju wiedzy 
i poziomu refleksyjności społecznej (Bielecki 2012:31–57). Przewlekle 
choroby niezakaźne, w sposób globalny zmieniają społeczną recepcję 
świata (relacje ze światem – zarówno w sensie fizycznym, jak i w sensie 
psychicznym); stają się swoistym pryzmatem, przez który postrzegamy 
rzeczywistość i nasze z nią związki. 

CNCDs – kontekst socjo-ekonomiczny i epidemiologiczny

Przewlekłe choroby niezakaźne (CNCDs), osiągają współcześnie 
w całym świecie rozmiary epidemii. Obejmując uwarunkowania serco-
wo-naczyniowe (głównie choroby serca i zawały), niektóre postaci no-
wotworów, choroby układu oddechowego oraz cukrzycę typu drugiego 
– są niezwykle interesujące w sensie socjologicznym; oddziałują na ludzi 
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w każdym wieku, wszystkich narodowości i klas społecznych. Global-
nie, mają największy udział sprawczy wśród przyczyn śmierci i kalec-
twa, „objaśniając” w ten sposób około 60% wszystkich zgonów na całym 
świecie. Są też przyczyną około 44% ogółu tzw. zgonów przedwczesnych 
(Daar, Singer 2007: 494–496). 

Tabela 1. Odsetek zgonów z powodu 
CNCDs we wszystkich grupach wieku 

w wybranych krajach świata

KRAJ % ZGONÓW
Bośnia i Hercegowina

95Czarnogóra
San Marino
Chorwacja

92Niemcy
Włochy
POLSKA 89
Burkina Faso

21Czad
Zimbabwe
Niger 16

Źródło: opracowanie własne na pod-
stawie: Noncommunicable diseases coun-
try profiles 2011 (WHO 2011). 

W większości krajów o średnich i wysokich dochodach, choroby te 
są odpowiedzialne za większą liczbę zgonów, aniżeli wszystkie inne 
przyczyny śmierci. Jasne jest zatem, iż mowa tu o takim ich profilu, 
który pokazuje wyraźny związek śmiertelności z poziomem PKB; stan-
daryzowane współczynniki zgonów ze względu na wiek są najwyższe 
w krajach o niskim i niższym średnim poziomie PKB – kraje te mają 
najwyższy odsetek zgonów ludzi poniżej 60. roku życia. Warto dodać, 
iż współczynniki śmiertelności, czyli stosunek zgonów z powodu danej 
choroby do liczby chorych na tę właśnie chorobę, w przypadku przewle-
kłych chorób niezakaźnych pokazują następujący obraz: więcej niż 70% 
zgonów z powodu CNCDs notuje się właśnie w krajach o niskim i śred-
nim dochodzie – PKB (Leeder i in. 2004).

Konsekwencje chorób niezakaźnych są wielowymiarowe – spo-
łeczne, emocjonalne, ekonomiczne i dotkliwie uderzają w rozwój go-
spodarczy danego kraju, zwiększając np. koszty leczenia i utraconej 
produktywności, a co za tym idzie – powodują straty w dochodzie na-
rodowym. Społeczne koszty nierobienia niczego w tej materii, w cią-
gu paru najbliższych dekad prawdopodobnie osiągną tryliony dolarów; 
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szacuje się np., że w ciągu 10 lat, Chiny, Indie i UK utracą wskutek tej 
przyczyny odpowiednio: 558 mld, 237 mld i 33 mld dolarów, częściowo 
w wyniku zredukowanej produktywności ekonomicznej.

Więcej niż 9 mln spośród tych zgonów dotyczy ludzi przed 60. rokiem 
życia (90% przypadków przedwczesnej śmierci spowodowanej choroba-
mi niezakaźnymi ma miejsce w krajach rozwijających się) i – jak się 
powszechnie sądzi – można było im skutecznie zapobiec. Te tzw. przed-
wczesne zgony dotyczą około 22% mężczyzn i 35% kobiet w krajach 
o niskim dochodzie (PKB) i około 8% mężczyzn i 10% kobiet w krajach 
o wysokim dochodzie (Bloom i in. 2011; Alwan i in. 2010: 1861–1868).

Kraje o wysokim PKB

Kraje o niskim PKB
0 10

10

35

8

22
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Wykres 1. Odsetek tzw. zgonów przedwczesnych (przed 60. rokiem życia)  
z powodu CNCDs w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Noncommunicable diseases  
country profiles 2011 (WHO 2011)

Epidemiologiczny wymiar głównych „atrybutów” zjawiska w ocenie 
ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia nie pozostawia żadnych złu-
dzeń. I tak np. choroby układu sercowo-naczyniowego (Cardiovascular 
diseases – CVD), WHO mianowało „zabójcą nr 1” na świecie. Dane wska-
zują, że każdego roku z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera 
więcej ludzi niż z jakiejkolwiek innej przyczyny (WHO 2011). W 2008 r. 
z tego powodu zmarło 17,1 mln ludzi, co stanowiło 29% wszystkich zgo-
nów na świecie; wśród nich 7,2 mln było spowodowanych chorobą nie-
dokrwienną serca, a 5,7 mln – udarem mózgu.

Postęp medycyny spowodował, że choroby nowotworowe stały się 
także chorobami przewlekłymi. W 2008 r. rak był przyczyną 7,6 mln 
zgonów, co stanowiło ok. 13% wszystkich zgonów (Sun i in. 2008, The 
Lancet 2010: 1665), zaś w Polsce – dwukrotnie więcej tj. 26%. W USA, 
choroby nowotworowe są zabójcą numer 2 (1,5 mln nowych przypadków 
rocznie i 560 000 zgonów). W indywidualnym wymiarze, w ciągu całego 
życia ryzyko zachorowania na nowotwór wynosi 41%, a zgonu z jego 
powodu 21%. Najwięcej nowotworów, bo około 1/3, spowodowana jest 
paleniem papierosów. W Polsce nowotwory to również druga pod wzglę-
dem liczby przyczyna zgonów. Tylko w 2009 r. na choroby nowotworowe 
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zachorowało ponad 138 tys. osób, a liczba odnotowanych zgonów wła-
śnie z tego powodu wynosiła 93 tys. Najwięcej zachorowań notuje się 
u osób w wieku 50–79 lat, a w związku z procesem starzenia się społe-
czeństwa zagrożenie będzie wzrastać. Według prognoz WHO w 2025 r. 
na świecie będzie 27 mln zachorowań na raka; w Polsce liczba nowych 
przypadków sięgnie 176 tys.

Według tych samych danych, 180 mln ludzi na świecie choruje na 
cukrzycę, a do 2030 r. szacowane jest podwojenie tej liczby. W 2008 r. 
z powodu cukrzycy na świecie zmarło aż 1,3 mln. Prawie połowa zgonów 
z powodu cukrzycy dotyczyła osób powyżej 70. roku życia, a prawie 80% 
występowało w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym. Sza-
cuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, śmiertel-
ność spowodowana cukrzycą wzrośnie w następnych 10 latach o ponad 
50% (Fact Sheet N312 2009). Generalnie, liczba zgonów z powodu cho-
rób niezakaźnych wzrosła w latach 1990–2010 o prawie 8 mln i stano-
wią one obecnie dwie trzecie (34,5 mln) wszystkich zgonów  na świecie. 
W 2010 r. zmarło o 38% więcej niż przed dwudziestu laty chorych na 
nowotwory (8 mln); w 19% (1,5 mln zgonów) przyczyną był rak oskrzeli 
oraz płuc. Dla porównania – choroba niedokrwienna serca i udar mózgu 
były przyczyną zgonu  w sumie 12,9 mln osób, tj. każdej jednej na cztery 
osoby zmarłe w 2010 r. (w porównaniu z jedną piątą w 1990 r.). Nato-
miast z powodu cukrzycy zmarło 1,3 mln osób, czyli dwa razy więcej niż 
w 1990 r. (Lozano i in. 2012: 20–95).

Wreszcie – przewlekłe choroby układu oddechowego (Chronic Respi-
ratory Diseases – CRD), do których należy: astma, przewlekła obturacyj-
na choroba płuc (POChP), alergiczny nieżyt nosa, obturacyjny bezdech 
senny i zwłóknienia płuc, są kolejnym wyzwaniem dla światowej medy-
cyny XXI w. Dzieje się tak, ponieważ do dziś nie znaleziono skutecznego 
sposobu walki z tymi chorobami, ani zahamowania wysokiej i wciąż ro-
snącej śmiertelności będącej ich skutkiem. Około 300 mln osób na świe-
cie choruje na astmę, a dodatkowe 100 mln ludzi zachoruje na nią do 
2025 r. Na POChP na świecie choruje 200 mln ludzi, natomiast 600 mln 
– na alergiczny nieżyt nosa. Ponad 4,2 mln osób na świecie umiera każ-
dego roku z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, w tym  
ok. 2 mln na POChP i około 255 tys. na astmę; jest to obecnie trzecia przy-
czyna zgonów na świecie z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych.

Ważne jest także i to, że z tymi wysokimi wartościami współczyn-
ników śmiertelności powiązane są wprost markery ryzyka o różnej 
przecież proweniencji. Są to przede wszystkim czynniki behawioralne 
(nadużywanie alkoholu, konsumpcja tytoniu, niski poziom aktywności 
fizycznej, zła dieta itp.) oraz czynniki metaboliczne (nadciśnienie tęt-
nicze, wysoki poziom cholesterolu frakcji LDL, hiperglikemia czy też 
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nadwaga i otyłość). W jednym i drugim przypadku, owe risk factors 
związane są przede wszystkim ze stylem życia, który sam w sobie – we-
dług Reinharda Bendixa pojmowany właśnie na sposób uczestniczący 
– paradoksalnie oznacza nowoczesność (Kurczewska, Szacki 1984: 112). 

Symptomatyczne jest też tutaj zjawisko tzw. agregacji (współwystę-
powania) zarówno markerów ryzyka, jak i samych chorób przewlekłych. 
O ile np. w 2005 r. u 44% Amerykanów rozpoznano przynajmniej jedno 
schorzenie przewlekłe, a u 13% występowały trzy lub więcej schorzeń 
przewlekłych, o tyle prognozuje się, że w 2020 r. liczba obywateli USA 
z chorobami przewlekłymi wyniesie 150 milionów, a z wieloma choroba-
mi jednocześnie – 81 milionów (Lancet 2009: 175).

Socjopatogeneza problemu

Przewlekłe choroby niezakaźne – powtórzmy raz jeszcze – są zjawi-
skiem niezwykle interesującym z socjologicznego punktu widzenia, nie 
tylko dlatego, że dotyczą ludzi obojga płci, z wszystkich kontynentów 
i krajów, klas i warstw społecznych oraz – w pewnym sensie – są indy-
ferentne w stosunku do poziomu wykształcenia i osiąganych dochodów. 
Ich socjologiczną specyfikę opisuje się przez odniesienie do czasu (per-
spektywa temporalna); fenomen przewlekłego chorowania należy łą-
czyć z faktem, że są to choroby w swojej istocie degeneracyjne, to jednak 
w znakomitej proporcji odwracalne. Takie czynniki ryzyka jak: palenie 
tytoniu, niezdrowa dieta, brak lub niski poziom aktywności fizycznej 
czy też nadużywanie alkoholu (prowadzące przecież a natura rei do 
nadwagi i otyłości, podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi i wysokie-
go poziomu cholesterolu), są w pełni modyfikowalne zarówno w sensie 
behawioralnym, jak i farmakologicznym2. Co więcej, teza ta, odnosząca 
się do przewlekłych chorób niezakaźnych, w żadnym razie nie pozosta-
je w sprzeczności z powszechnie akceptowanym na gruncie socjologii 
medycyny (zdrowia i choroby) przeświadczeniem, że oto między zdro-
wiem a nierównościami społecznymi istnieje korelacja, choć brakuje 

2  Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę 
przewlekłą, jako „wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub 
więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie 
inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają 
specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wyma-
gać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki” (cyt. za: R. Busse, M. Blümel, 
D. Scheller-Kreinsen, A. Zentner, Tackling chronic disease in Europe. Strategies, in-
terventions and challenges, World Health Organization 2010, on behalf of the Europe-
an Observatory on Health Systems and Policies, Chapter 2, s. 9 – W. B.)
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takiej zgody, co do natury tych powiązań i postępowania, jakie nale-
żałoby podjąć w tej kwestii (Giddens 2008: 167). To, w jaki sposób czło-
wiek postrzega objawy chorobowe w ogóle, w jaki sposób je prezentuje 
„na zewnątrz”, jest uzależnione od przynależności do grup społecznych, 
kulturowo zróżnicowanego sposobu postrzegania i oceniania objawów, 
wreszcie – od ogółu treści związanych ze zdrowiem i chorobą przeka-
zywanych w trakcie procesu socjalizacji. Tak jest również w przypadku 
CNCDs, które nie tylko stanowią podstawowy problem zdrowotny cy-
wilizowanego świata, lecz są także chorobami, w zapobieganiu którym 
człowiek może mieć ogromny udział i to niezależnie od tego, w jakim 
stopniu uznaje się, że są one kwalifikowane w obręb grupy tzw. man-
-made diseases (Baroletti, Dell’Orfano 2010: 1455; Dunkelman 1979: 
311). Taka perspektywa oznacza, że zwłaszcza w przypadku przewle-
kłych chorób niezakaźnych, kryteriami szczególnie istotnymi są: ma-
sowość ich występowania, doniosłe konsekwencje społeczne (koszty), 
ale i wzory zachowań, traktowane jako swoiste nośniki tych chorób 
(Uramowska-Żyto 1980: 47). Związane z tymi wzorami zachowań po-
stawy – niestety – w olbrzymiej mierze są z perspektywy socjologicznej 
przejawami mertonowskiego konformizmu społecznego, oznaczającego 
uznanie zarówno ogólnie przyjętych wartości, jak i konwencjonalnych 
środków ich realizacji, bez względu na to, czy udaje się w ten sposób 
osiągnąć sukces czy też nie. Wypieranie zagrożeń i niepewności życio-
wej ze sfery świadomościowej i koncentrowanie się na rozwiązywaniu 
codziennych kłopotów (pragmatyczna akceptacja), oznaczający wiarę 
w to, że wszelkich zagrożeń da się uniknąć za sprawą losu, opatrzno-
ści, nauki itp. (konsekwentny optymizm) czy wreszcie – postrzeganie 
rzeczywistości jako świata pełnego zagrożeń, których żadną miarą nie 
da się uniknąć (cyniczny pesymizm), to zarazem procedury obronne 
określane mianem „higieny umysłu”. W sytuacji częstych kontaktów 
z alternatywnymi rzeczywistościami procedury te mogą przybrać for-
mę nawyków, oznaczających w gruncie rzeczy „zmianę świata” (Ber-
ger, Luckmann 1983: 239). Raymond Boudon nazywał ten mechanizm 
„przebywaniem za zasłoną niewiedzy” (Boudon 2008: 196).

Postęp cywilizacyjny, w tym postęp obejmujący sferę zdrowotną 
człowieka, nie tylko rozwiązuje problemy bieżące, ale powoduje też 
pojawianie się zupełnie nowych, które oznaczają konieczność redefi-
niowania obowiązujących dotychczas zasad postępowania. Złożoność 
mechanizmów psychospołecznych, decydujących o zachowaniach pro- 
zdrowotnych lub ich braku, zwłaszcza w warunkach globalnego kryzysu 
ekonomicznego, może np. powodować spadek zainteresowania usługami 
medycznymi (Catalano 2009: 749). Niejako w konsekwencji, po pewnym 
czasie pojawi się w gabinetach fala osób, które opóźniły zgłoszenie się 
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do systemu opieki zdrowotnej z powodu obaw o koszty (tzw. popyt odło-
żony)3. W przypadku przewlekłych chorób niezakaźnych, trzeba więc 
mówić o propagowaniu postaw radykalnej walki z nimi, oznaczającej 
zbiorową mobilizację (concerted action) wobec owych źródeł zagrożeń 
zarówno na poziomie makro, jak i w mikroskali. W znaczeniu socjotech-
nicznym jest to jednak zadanie niezwykle trudne i dlatego działania 
takie, zwłaszcza te o zinstytucjonalizowanym charakterze przynoszą 
– póki co – ograniczone efekty. Dzieje się tak, ponieważ inny, aniżeli tyl-
ko deklaratywny sposób ich potraktowania, zarówno na poziomie ma-
krostrukturalnym, jak i w wymiarze jednostkowym, musiałby łączyć 
się z zakwestionowaniem wartości związanych z dobrostanem i dobro-
bytem, tak mocno osadzonych przecież w kulturze Zachodu.

Są dwie „ścieżki” wiodące do deskrypcji i interpretacji problemu. 
Pierwsza, koncentruje się wokół czynników albo/i mechanizmów „produ-
kujących” zmiany w zakresie przewlekłych chorób niezakaźnych. Dru-
ga – dotyczy całościowej charakterystyki tych zmian, odwołując się do 
aspektów technologicznych, ekonomicznych, adaptacyjnych itp., petry-
fikujących dotychczasowe (indywidualne i zbiorowe) postawy i zachowa-
nia w tym zakresie; aspektów stanowiących najważniejsze komponenty 
społecznej dyferencjacji tzw. przestrzeni zdrowia4. Jest to kwestia nie-
kiedy przemożnych oddziaływań środowiska społecznego, które może 
sprzyjać lub nie procesowi tzw. kondukcji (wszystkie nawet te najno-
wocześniejsze technologie medyczne, stają się przecież bezużyteczne, 
jeśli pacjent nie będzie stosował się np. do zaordynowanych mu przez 
lekarza zaleceń). W przypadku przewlekłych chorób niezakaźnych, wy-
znacznikami trajektorii ich przebiegu są na ogół indywidualne i zbioro-
we sposoby interpretacji oraz rozumienia dolegliwości, leżące nie tyle 
w sferze biomedycznej, ile w socjokulturowej. Zatem należy przyjąć, że 
zachodzić mogą tu istotne niezgodności (asymetria) między wizjami la-
ików (pacjentów) i profesjonalistów medycznych. Stąd fenomen przewle-
kłych chorób niezakaźnych opisywany jest w socjologii medycyny przez 
pryzmat „podstępnego początku”, „fluktuacji przebiegu” i „niepewnego 

3  Można tu rysować rozmaite scenariusze. Np. spadek dochodów może ograniczać spo-
życie kalorii, a zatem zmniejszyć liczbę osób otyłych; z drugiej jednak strony osoby 
dotknięte trudną sytuacją finansową mogą zacząć kupować produkty o mniejszej war-
tości odżywczej. Albo też – zaburzenia socjosfery mogą prowadzić do nadużywania 
alkoholu i innych używek; z drugiej strony ograniczenie dochodów rodziny może skła-
niać do oszczędzania i niekupowania używek (przyp. autora – W. B.)

4  Przez „dyferencjację społeczną” rozumiem tu, w sensie ogólnym, proces postępujące-
go komplikowania się podziału pracy w ochronie zdrowia, ale i struktury społecznej 
w ogóle, wiążący się z postępem wiedzy i narastaniem przekształceń w ramach zbio-
rowej i indywidualnej świadomości (przyp. autora – W. B.) 
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rokowania” (Skrzypek 2011: 129). Obserwowane tu rozbieżności między 
typami idealnymi (modelami) a rzeczywistością w tym zakresie kierują 
eo ipso socjologię medycyny na coraz bardziej pragmatyczne tory.

Tak czy inaczej, chodzi tu o internalizację takiej perspektywy teore-
tyczno-wyjaśniającej, która nawiązuje wprost do biopsychospołecznego 
modelu zdrowia i choroby; model ten, będąc niejako „opozycją” w stosun-
ku do modelu biomedycznego, zakłada ex definitione nie tylko badanie 
związków między procesami biochemicznymi i danymi klinicznymi, ale 
także – według Georga Engela, koncentruje się na rozumieniu sposobu, 
w jaki pacjent komunikuje objawy w kontekście psychologicznym, spo-
łecznym i kulturowym (Wiener 1996: 227). Jednak wobec i takiej per-
spektywy, coraz częściej też spotkać można wyrażany expressis verbis 
krytycyzm, kierowany zwłaszcza w stronę ustanowionej jeszcze w 1946 r. 
słynnej definicji Światowej Organizacji Zdrowia (zdrowie jako kompletny 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny), stanowiącej przecież conditio 
sine qua non orzekania również o przewlekłych chorobach niezakaźnych. 
Wydaje się, iż ta „historyczna” już definicja nie wytrzymała próby czasu, 
związanej choćby z postępem w nauce, która dostarcza nam jakościowo 
nowych informacji na poziomie molekularnym, indywidualnym i społecz-
nym (Lancet 2009: 781). Stąd ów biopsychospołeczny paradygmat zdro-
wia i choroby musi uwzględniać fakt, iż pomimo ogromnych postępów 
i dostarczania nowych technologii pozwalających poprawiać stan zdro-
wia poszczególnych ludzi, nauka nie usunęła przecież z ich życia cierpie-
nia. W ten sposób, owo kryterium implemantacji przewlekłych chorób 
niezakaźnych w ramy zjawisk i procesów dewiacyjnych (śmierć ludzi, 
osłabienie ich odporności fizycznej i psychicznej, wzrost zachorowalności 
i chorobowości, nasilenie stresu, internalizacja wadliwych norm i wzor-
ców) pozwala na sformułowanie tezy, iż społeczeństwa ponowoczesne ze 
względu na rozpowszechniony profil ryzyka CNCDs, są niewątpliwie – 
z tego punktu widzenia – społeczeństwami spatologizowanymi. Jeśli tak, 
to zwłaszcza w wymiarze społecznym – ponieważ ludzie nie robią tego, co 
wedle reguł racjonalnego zachowania robić powinni – nie można cieszyć 
się zdrowiem w chorym społeczeństwie.

Zamiast zakończenia

Truizmem jest stwierdzenie, że znajomość przyczyn powstawania 
chorób pozwala skutecznie im zapobiegać, zachować zdrowie w sta-
nie pozwalającym na optymalne funkcjonowanie do późnej starości, 
a także – odczuwanie satysfakcji z życia w ogóle. Zatem nie tylko lu-
dzie dotknięci bezpośrednio chorobami przewlekłymi, powinni mieć 
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ustrukturalizowaną w świadomości wiedzę o podstawowych czynni-
kach ryzyka, a także – zachowaniach dotyczących podtrzymywania 
zdrowia. Wiedza ta ma kapitalne wręcz znaczenie dla modyfikowania 
postaw i utrwalania prozdrowotnego stylu życia. Czy zatem dokonują-
cy się współcześnie proces zmiany społecznej i kulturowej, określany 
en bloc mianem „ponowoczesności”, odnoszący się w tym przypadku 
do szczególnej wartości, jaką jest zdrowie i – używając sformułowań 
Hansa Joasa – jej mocy wiążącej (Joas 2009: 10), można interpretować  
raczej w oparciu o hipotezę niedoboru, czy też raczej w związku z hipo- 
tezą socjalizacji? (Sztompka, Kucia 2007: 335). Rozstrzygając ten rodzaj 
antynomii, przypomnijmy, że hipoteza niedoboru Ronalda Inglehar-
ta zakłada, iż porządek wartości człowieka stanowi odbicie środowi-
ska socjoekonomicznego, największą subiektywnie określaną wartość 
przypisuje się rzeczom, które są względnie trudno dostępne. W tym 
drugim przypadku przyjmuje się, iż podstawowe wartości (w tym zdro-
wie), w dużej mierze stanowią odbicie warunków panujących niejako 
przed wejściem człowieka w dorosłe życie. Otóż zarysowany tu spo-
łeczny i epidemiologiczny kontekst przewlekłych chorób niezakaźnych 
i determinujących ich występowanie czynników ryzyka utwierdza nas 
w przekonaniu, że mamy do czynienia z antynomią pozorną. Zdrowie 
tradycyjnie było i będzie zawsze jedną z wartości podstawowych i zara-
zem – kategorii zdroworozsądkowych (Bielecki 2011: 73–74). Kluczowe 
dla prowadzonych tutaj rozważań jest postawienie pytania o taki rodzaj 
definiowania zdrowia, który z jednej strony byłby kontestacją obowią-
zującej niejako definicji WHO, a z drugiej – akcentowałby funkcjonalne 
potrzeby ludzi wobec rozpowszechnionego kryterium statystycznej po-
wtarzalności CNCDs.

Ciekawą, choć z pewnością nieco zapomnianą, propozycją jest po-
chodząca z 1943 r. definicja francuskiego filozofa i lekarza Georgesa 
Canguilhema, który odrzucał dychotomiczną ideę prawidłowego vs. 
nieprawidłowego stanu zdrowia. Canguilhem postrzegał zdrowie jako 
constans, ale jako zdolność jednostki do przystosowania do otaczają-
cego ją środowiska (w szerokim rozumieniu tego słowa); ergo – pojęcie 
zdrowia jest różne dla poszczególnych osób i w zależności od okoliczno-
ści. Nie definiuje go medycyna, lekarz, ale pacjent, zgodnie ze swoimi 
potrzebami funkcjonalnymi (Lancet 2009: 781). Ten rodzaj operacyj-
nej definicji jest – jak się wydaje – szczególnie istotny wobec faktu, iż 
w nadchodzących kilku dekadach, problem CNCDs będzie szczególnie 
szybko narastał również w tzw. rozwijającym się świecie. W następnych 
10 latach, jeśli nie podejmie się wspólnych działań, około 388 mln ludzi 
na całym świecie umrze z powodu jednej lub więcej CNCDs. Szacuje się, 
że poprzez wspólne działania, można by zapobiec przynajmniej 36 mln 
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przedwczesnych zgonów już do 2015 r., a jakaś ich część dotyczyłaby lu-
dzi poniżej 70. roku życia. Jednak by tak mogło się zdarzyć, socjologia 
medycyny (zdrowia i choroby) musi zwracać uwagę różnych środowisk 
na występowanie tzw. błędów kategorialnych w użyciu predykatów do-
tyczących sekwencji tych działań i ich kontekstów społecznych (Pharo 
2008: 263–266). Owego efektu odwrócenia ponowoczesności (Bielecki 
2010: 21–48). Nieustanne otaczanie nas troską, podejmowanie ciągłych 
starań o nasze dobro znajduje swoje odzwierciedlenie w ideologii spo-
łeczeń-stwa leczącego (terapeutycznego), traktującego nas wszystkich, 
jako potencjalnych pacjentów (Baudrillard 2006: 229).
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Chronic non-communicable diseases (CNCDs) risk factors  
and the process of modernization of the biomedical society  

– challenges and dilemmas of the present  

 The late modernity period as a stadium of social formations’ development is an 
immanent feature of a so-called risk society. Unforeseeable adverse effects characte- 
ristic for this stadium are one of the most typical social life features; on the other hand, 
they are apparently connected with social reflexivity level. Contemporary risks compri-
sing populations’ health are not the exception in this matter; chronic non-communicable 
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diseases change the worldwide social perception in general. They become a kind of  
prism, through which we tend to perceive the reality and our relations with it. Taking 
the increased CNCDs risk into account, as well as considering global uncertainty as 
a result of the late modernity period, people adapt specific procedures. Depending on the 
types of challenges which socially defined ‘reality’ has to face, these procedures may 
have either individual or collective character. The report aims therefore at systematiza-
tion of social attitudes towards the risk connected with the CNCDs occurrence which 
basically means – its most significant risk factors.

Keywords: chronic non-communicable diseases, biomedical modernization, risk 
society, social pathology.




