
 

Promocja zdrowia – czynniki wpływające na stan zdrowia w świetle 

najnowszych badań. 

 

Jednym z najczęstszych życzeń w kulturze polskiej jest życzenie „dużo zdrowia”, 

podobnie zresztą jest z toastami podczas wielu uroczystości rodzinnych. Niestety często 

jednak przy tych życzeniach gdzieś w podświadomości ukryta jest rozterka i pesymizm 

polegający na tym, że tak naprawdę stan naszego zdrowia jest niezależny od nas. 

Rzeczywiście we współczesnym świecie urbanizacja i rozwój techniczny, ot chociażby 

motoryzacji, jest często przyczyną utraty zdrowia a nawet życia. Narzekamy na kolejne 

reformy służby zdrowia, kasy chorych, kolejki w przychodniach, drożyznę w prywatnych 

gabinetach lekarskich. Spotykamy lub słyszymy o ludziach chorych na raka czy zawał. 

Wszystko to sprawia, że zaczynamy myśleć o zdrowiu jak o czymś co jest szczęściem, 

zjawiskiem ulotnym, niezależnym od nas. 

Z drugiej strony właściwie do momentu w którym dotknie nas ból, nie zastanawiamy się nad 

naszym zdrowiem, nie szanujemy naszego zdrowia. Refleksja przychodzi gdy choroba 

dotknie kogoś z naszych bliskich, ale i wtedy często jest to refleksja płytka. Nie wyciągamy 

wniosków z choroby naszych bliskich dla siebie. Nasze życie nie zmienia się. A przysłowie 

„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jak go szanujesz aż się zepsujesz”, realizuje się w 

pełni. Przykładów braku refleksji nad swoim zdrowiem można by mnożyć i to zarówno wśród 

młodzieży jak i dorosłych, często starszych już ludzi.  

Pierwszy przykład dotyczący właściwie wszystkich pokoleń to nie noszenie nakrycia głowy w 

dni wietrzne i deszczowe. Konsekwencje – jeszcze kilkanaście lat temu liczba osób 

chorujących na zatoki była znacznie mniejsza, a „inicjacja” tej choroby przypadała na około 

20 – 24 rok życia. Dzisiaj znaczna część nastolatków już kilkakrotnie chorowała na zatoki.  

Już niedługo pojawią się kolejne choroby: zapalenie pęcherza i przydatków u kobiet, choroby 

związane z przeziębieniem nerek. Będzie to konsekwencja modnej ostatnio „minimalizacji” 

majtek - nasze matki nosiły „barchany” i „reformy”, - oraz bluzeczek i kurtek odkrywających 

cały brzuch, pępek i plecy. Młodzi mężczyźni natomiast tak zafascynowani są fryzurą ala 

Kojak, że już za kilka lat statystycznie częściej zaczną chorować na zatoki i inne choroby 

głowy. Jest to proces nieunikniony. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny już się do tego 

szykuje.  



Kilkanaście lat temu polscy lekarze wspólnie z lekarzami Światowego Zgromadzenia 

Zdrowia przewidywali że w Polsce na przełomie wieków rozprzestrzeni się epidemia 

nowotworów, głownie tytoniozależnych. Niestety ich futurystyczne przewidywania zaczynają 

się wypełniać. 

Mało kto wie, że według naukowców człowiek jest zaprogramowany na 120 lat 

życia, ale żyje czasem krócej niż połowę tego. Co prawda w ostatnich latach wiek życia 

Polaków i Polek nieco się podnosi, ale ciągle daleko nam do takiej choćby Szwecji czy 

zestresowanej Japonii.  

Współczesne trendy promocji zdrowia zakwestionowały tzw. „wielkie równanie”.  

Opieka zdrowotna = zdrowie 

Rzeczywisty wpływ opieki medycznej jest nieporównywalnie mały do tego co potocznie 

myślą ludzie.  

Nowoczesne spojrzenie na zdrowie człowieka weryfikuje dotychczasowe poglądy. Problemy 

zdrowotne człowieka to nie tylko choroby ale i chronienie tego co jest dobre. Opieka 

zdrowotna ma więc wpływ na około 10% naszych problemów zdrowotnych. Jeżeli ktoś z nas 

jest dość sprawny ruchowo i chce tą sprawność podnieść na wyższy poziom to również ma 

problem zdrowotny. Medycyna nie jest w stanie takiej osobie rozwiązać ten problem 

zdrowotny. Intensywny rozwój medycyny może potrafi poszerzyć jej wpływ o kolejne 20% 

ale to już będzie maksimum wpływów opieki zdrowotnej. Tak więc „wielkie równanie” 

zostało zakwestionowane tak zwana Anomalią Korna: 

Opieka zdrowotna ≠ zdrowie 

10 ≠ 100 

Wpływ opieki zdrowotnej na 
stan zdrowia

90%

10%

 

Takie widzenie zdrowia wiąże się z przewartościowaniem definicji zdrowia.  

Otóż zdrowie nie jest celem życia. 



Zdrowie to środek do wykorzystania wszystkich możliwości by życie było lepsze. 

Zdrowie samo w sobie nie jest nam potrzebne dopiero jednak gdy mamy je wykorzystać do 

jakiejś czynności np. chodzenia, wtedy zaczyna być potrzebne. Wydaje się, że definiowanie 

zdrowia jako brak choroby jest zawężeniem i uszczupleniem sprawy.  

W latach 50-tych XX wieku zdrowie definiowano jako dobrostan biologiczno – 

psychiczno – społeczny. Naruszenie jednego z elementów było rozumiane jako naruszenie 

zdrowia.  

O zdrowiu decyduje czy człowiek jest w stanie realizować role społeczne (np. czy matka jest 

w stanie opiekować się swoimi dziećmi, czy dziecko jest w stanie się uczyć), oraz sprawność 

fizyczna i umysłowa odpowiednia do wieku. Jednak zdrowie jest zjawiskiem dynamicznym, 

w którym zachodzą ciągłe zmiany i wiąże się z działaniem i funkcjonowaniem człowieka. 

Każdemu wiekowi trudno przyporządkować szczegółowe normy funkcjonowania w życiu 

codziennym. Ilustruje tą sytuację przykład ludzi starszych, którzy choć są jeszcze sprawni 

postrzegani są według norm i według naszej świadomości jako niesprawni - nie wypada im 

wykonywać pewnych czynności – i rzeczywiście stają się niesprawni.  

W 1977 roku Światowe Zgromadzenie Zdrowia opracowało nową definicję zdrowia. 

Zdrowie to jak najdłuższa możliwość samodzielnego, aktywnego i twórczego życia bez 

chorób  i niepełnej sprawności ale nawet razem z nimi jeśli nie da się ich wyeliminować.  

Na tak rozumiane zdrowie składają się trzy elementy: samodzielność, aktywność, twórczość. 

Każdy z nas kto realizuje swoje życie w obrębie tych elementów jest postrzegany jako 

człowiek zdrowy. Przykładów można by mnożyć: student na wózku inwalidzkim, malarz 

malujący przy pomocy stopy czy ust (gdyż ma niesprawne ręce), dziadek spacerujący z laską 

do sklepu.    
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W 1986 roku zdrowie zaczęto definiować jak potencjał jednostkowy i społeczny. 

Zdrowie jest ogromną wartością nie tylko jednostki ale całego społeczeństwa. Potencjał to nic 

innego jak pewna szansa zdrowia. Genetyczna szansa obliczona została na około 120 lat 

życia. Zdrowie, potencjał – jakby „pudełko” z którego trzeba umiejętnie czerpać żeby nie 

wyczerpać w wieku 35 lat. 

Na tak rozumiane zdrowie składają się elementy zdrowia tworząc pole zdrowotne czyli ten 

potencjał, o który trzeba odpowiednio dbać. 

Pole zdrowotne zawiera:  

1) styl życia – 53% 

2) środowisko – 21% 

3) dziedziczność – 16% 

4) opieka zdrowotna – 10% 

Pole zdrowotne

53%

21%

16%

10%

Jeśli się dobrze zastanowimy wówczas zauważymy, że elementy: 1 i 2 są zależne w znacznym 

stopniu od nas samych. Do takich samych wniosków doszli naukowcy z Niemiec i USA. Jak 

widzimy, aż 74% naszego zdrowia jest modyfikowalna przez nas samych. 

Dziedziczność inaczej genetyczne uwarunkowania zdrowia człowieka, wbrew 

pozorom w dużym stopniu zależą od stylu życia człowieka. Co prawda choroby genetyczne 

jak daltonizm, hemofilia, cukrzyca czy krótkowzroczność nie mogą być wyleczone, choć 

niekiedy można je zneutralizować. Krótkowzroczność powraca gdy zdejmiemy okulary. 

Niemniej choroby „rodzinne” mogą być zarówno dziedziczne jak i niedziedziczne. 

Przykładem może być otyłość jako pewna tendencja często ugruntowana „kulturowo” w 

rodzinie a może wystarczyłaby zmiana zachowań. Na rozwój człowieka przed urodzeniem 

wpływają różne czynniki pochodzące z wewnątrz i z zewnątrz. Geny determinują nasz 



rozwój, ale są też inne czynniki wewnątrzpochodne, które stymulują i regulują proces 

rozwoju. W toku rozwoju dziecka w łonie matki działają też czynniki modyfikujące z 

zewnątrz, np.: klimat, żywienie, warunki społeczno – bytowe. 

Środowisko w jakim przebywamy to głównie dwa elementy: otoczenie terytorialne i 

otoczenie emocjonalne. O środowisku możemy powiedzieć, że w znacznym stopniu to 

rodzina a następnie najbliższe otoczenie (sąsiedzi, blokowisko itd.). Ocena zdrowotna 

środowiska wyraża się przez trzy różne oddziaływania i wpływy:  

1) działanie wspierające 

2) działanie zagrażające 

3) działanie neutralne. 

Wspieranie polega na najprościej ujmując zainteresowaniu naszą osobą ze strony przede 

wszystkim rodziny ale też sąsiadów , kolegów, czy współpracowników. Wspieranie to takie 

oddziaływanie które pomaga zabezpieczyć nasz stan zdrowia a nawet poprawiać i podnosić 

na wyższy poziom. Dobra atmosfera emocjonalna rodziny odstresowuje, dobry sąsiad pomaga 

w trudnościach np. finansowych. Jeśli terytorium na, którym mieszkamy jest wolne od 

przestępców (mieszkanie w jednym bloku z recydywistą urządzającym rozróby nocne), 

skażenia terenu (nadmierna urbanizacja – wielkie blokowiska, fabryki zatruwające atmosferę, 

autostrady itd.), a jednocześnie pięknie położone posiadające dobry mikroklimat, zdrową 

wodę - to takie otoczenie daje możliwości zdrowego rozwoju. 

Oddziaływanie zagrażające przejawia się negatywnymi czynnikami emocjonalnymi i 

terytorialnymi. Sytuacja emocjonalna rodziny, środowiska pracy, szkoły może być bardzo 

stresogenna. Podobnie terytorium na, którym mieszkamy można analizować na wiele 

sposobów i na wiele sposobów może ono być groźne dla naszego zdrowia. 

Działanie neutralne – w praktyce takie nie istnieje. Tam gdzie rodzina, sąsiedzi oddziałują 

neutralnie to znaczy nie interesują się nami nie są zaangażowani emocjonalnie tam za rogiem 

czai się oddziaływanie zagrażające. Najgorzej jest wtedy gdy pod oknem biją syna sąsiada a 

nikt nie reaguje, udając, że nie widzi. Co to znaczy terytorium neutralne: fabryka nie kopci ale 

coś przecież się musi dziać albo pozytywnego albo negatywnego (a może ojciec pali). 

 Styl życia najważniejszy i najbardziej modyfikowalny czynnik naszego stanu zdrowia. 

Styl życia kształtuje się przede wszystkim w rodzinie według badaczy tego zagadnienia 75% 

zachowań kształtuje się właśnie w rodzinie a tylko 25% w środowisku pozarodzinnym.  



Kształtowanie sie stylu życia

75%

25%

 

Jak zdiagnozować czy rodzina kształtuje właściwy styl życia swoich członków i czy jest w 

sanie sprostać i stwarzać podstawy do optymalnego rozwoju i pełnego zdrowia swoich 

członków. Trzeba by przede wszystkim dobrze poznać tą rodzinę. Najlepiej poznajemy swoją 

własną rodzinę, głębsza refleksja może nam wiele powiedzieć, często bowiem popełniamy 

grzech polegający na butnym stwierdzeniu, „Ja o swojej rodzinie wiem wszystko”. 

Spróbujmy odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy rodzina zabezpiecza poszczególnych członków przed zachorowaniem. 

a) czy rodzina w stosunku do dzieci żyje tak aby ukształtować właściwe nawyki 

higieniczne (np. technika mycia zębów), 

b) czy rodzina własnym przykładem uczy odpoczywać swoje dzieci, (odpoczynek 

świadomy i celowy), 

c) czy rodzina stosuje „samoleczenie” (zioła, miód, czosnek a może samodzielne 

sięganie po antybiotyki i inne leki), 

d) czy w samochodzie są zapinane pasy bezpieczeństwa, a jazda jest brawurowa, 

e) czy rodzina uprawia rekreację ruchową (wyjazdy na wycieczki, biwaki, rowery 

itd.). 

2. Czy rodzina stanowi zagrożenie dla zdrowia swoich członków. 

a) czy w rodzinie pojawiają się sytuacje stanowiące ewidentne zagrożenie 

zdrowia (np. palenie papierosów czynne i bierne), 

b) czy jest źródłem chorób zakaźnych i nie uczy dzieci jak chronić się przed tymi 

chorobami, 

c) czy występują tzw. „Rodzinne czynniki ryzyka”:  

- niepełna rodzina (np. stałe przemęczenie matki), 

- bieda, 



- dysproporcje wiekowe, 

- rodzina konfliktowa, 

- podleganie przewlekłemu stresowi (choćby jednego z członków). 

3. Czy rodzina gwarantuje pomoc w przebiegu leczenia i pielęgnacji. 

a) czy posiada trzy potrzebne do tego elementy 

- pieniądze, 

- dyspozycyjność, 

- wiedzę i umiejętności jak pomagać. 

4. Czy rodzina stanowi oparcie i świadczy usługi w trakcie rekonwalescencji lub sytuacji 

niepełnosprawności i choroby. 

a) czy rodzina jest w stanie świadczyć takie usługi, 

b) czy rodzina posiada może umiejętności (np. matka dziecka z porażeniem 

mózgowym z czasem staje się profesjonalnym rehabilitantem). 

5. Czy rodzina wymaga pomocy w sytuacji choroby lub zgonu jednego z jej członków. 

a) czy rodzina wymaga wsparcia w takich sytuacjach a jeżeli tak to dlaczego, 

b) jak fakt choroby lub zgonu w rodzinie wpływa na pozostałych członków 

rodziny. 

6. Czy rodzina posiada jakieś elementy scalające ją i pozwalające pięknie przeżyć chwile 

dobre i przetrwać chwile trudne. 

a) czy w rodzinie panuje wzajemna akceptacja, dobra atmosfera emocjonalna 

(dodatni bilans emocjonalny – czynnik niezwykle ważny gdyż to jak czujemy 

się w rodzinie decyduje o poczuciu spełnienia, szczęścia i satysfakcji), 

b) czy rodzina ma wspólne zainteresowania, hobby, tradycje itd., 

c) czy członkowie rodziny w swojej hierarchii wartości wysoko umieszczają takie 

wartości jak: miłość, wierność, solidarność rodzinna, wartości religijne, 

szacunek dla osób starszych, pomoc rodzinną itp. 

Omawiane zagadnienia nie miały by praktycznego znaczenia i były by tylko 

przelewaniem słów na papier lub potokiem wypowiadanych słów gdyby nie były zachętą do 

sporządzenia „raportu” o stanie zdrowia mojej rodziny. To właśnie zamierzam teraz uczynić. 

Postarajmy się pomyśleć o naszym zdrowiu właśnie teraz. Przecież już wiemy nasze zdrowie 

aż w 53% zależy od naszego stylu życia, a ten kształtuje się głównie w naszej rodzinie. 

Zadbajmy więc o zdrowie nasze i naszej rodziny. Raport o stanie zdrowia rodziny to nic 

innego jak odpowiedź na sześć pytań. Oto pytania: 



1. Jakie są czynniki ryzyka w mojej rodzinie (może - nadwaga, palenie, brawura, 

epidemie, choroby rodzinne, choroby układu krążenia, zagęszczenie w domu itd.)? 

2. Jakie są stany zagrożenia w mojej rodzinie (czyli nakładające się czynniki zagrożenia 

np. palenie przy jednoczesnej chorobie serca, czy picie alkoholu przez młodociane 

dzieci przy jednoczesnej chorobie alkoholowej ojca)? 

3. Stany wymagające mojego działania (czego wymaga się ode mnie aby podwyższyć 

poziom zdrowotny rodziny (wymagania mogą pochodzić zarówno  od innych jak i być 

wynikiem autorefleksji)? 

4. Stany wymagające działania innych członków rodziny lub profesjonalnych 

„pomocników rodzinie” (pomoc lekarza, psychologa, księdza, motywacja jednego 

członka rodziny przez drugiego)? 

5. Jaki jest potencjał rodziny  (jakie są „siły” rodziny, co może być tą „siłą” (np. 

pieniądze, więzy emocjonalne, poczucie humoru, umiejętności itd.)? 

6. Jakie jest otoczenie rodziny (wspierające, zagrażające, neutralne)? 

Weźmy swoje zdrowie w swoje ręce gdyż służba zdrowia za nas tego nie zrobi tak dobrze 

jak my sami. 
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