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PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

CZŁOWIEKA XXI WIEKU 

 

MICHAŁ KLUZ 
 

 

Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji 

zdrowia wraz z brakiem odpowiednich nakładów finansowych, niskim poziomem zainteresowania programami 

profilaktycznymi oraz brakiem celowej edukacji doprowadził do znacznej obojętności przeciętnego Polaka w 

stosunku do badań profilaktycznych. 

 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, profilaktyka, zdrowie, badania profilaktyczne. 

 

Abstract: The problem of a complete definition of prevention and setting limits of its scope compared to 

promotion of health together with the lack of sufficient funds, low level of interest in preventive programmes as 

well as the lack of directed education led to considerable indifference of a typical Pole towards preventive 

screening.   

 

Key words: health education, prevention, health, preventive screening. 

 

Wprowadzenie 

 

Profilaktyka stanowi podstawę edukacji zdrowotnej młodego człowieka. Zawiera szereg zróżnicowanych 

strategii oddziaływań adresowanych do osób, których dotyczy dany problem, jak i do grup tzw. ryzyka. W 

kontekście szerszym skierowana może być nawet do całej populacji uzupełniając się bezpośrednio z aktualnymi 

wytycznymi promocji zdrowia. 

Ostatnie lata coraz wyraźniej ukazują obraz profilaktyki jako pojęcia marginalizowanego, a nawet 

pomijanego. Wyrazem tego jest obserwowalne znaczne obciążenie chorobami nowotworowymi społeczeństwa 

polskiego, charakteryzujące się wysoką umieralnością wśród mężczyzn i kobiet, niskim wskaźnikiem 5-letnich 

przeżyć oraz wysokim zagrożeniem rakiem szyjki macicy w stosunku do innych państw wspólnoty europejskiej, 

mimo podniesienia przeciętnej długości życia. Świadomość potrzeby badań profilaktycznych kształtuje się 

raczej na niskim poziomie, co można wnioskować na podstawie społecznego zainteresowania aktualnymi 

programami profilaktycznymi. 

Koncepcja etiologii zdrowia i choroby opiera się nie tylko na podstawach biomedycznych, będących 

głównym punktem rozważań tradycyjnego podejścia, lecz również na aspektach psychologicznych, społecznych 

i środowiskowych tworzących bardziej całościowe ujęcie określane holistycznym. Zdrowie nie jest jedynie 

brakiem choroby, a potencjałem, który może zostać pomnożony i wykorzystany lub bezpowrotnie utracony. 

WHO analizując trendy rozwoju sytuacji zdrowotnej w zróżnicowanych społeczeństwach, w szczególności silnie 

uprzemysłowionych, wskazuje, że ochrona zdrowia człowieka, zależna jest aż w 75% od wiedzy zdrowotnej i 

postępowania prozdrowotnego a jedynie w 15% od oddziaływania środowiska życia oraz w 10% od działań 

leczniczych i rehabilitacyjnych. Wskazuje to jednoznacznie na ogromną rolę edukacji zdrowotnej, jako 

narzędzia wspomagającego, kształtującego a zarazem wychowującego kolejne pokolenia w zgodzie z własnym 

zdrowiem. Jej głównymi zadaniami są: poznanie procesów przyczynowo skutkowych najczęstszych schorzeń 

oraz zaszczepienie chęci do działań prozdrowotnych, które realizowane są na trzech głównych płaszczyznach:  

- pierwszej - zadaniem jest wspieranie terapii i rehabilitacji tak, aby w jak największym stopniu 

zahamować procesy degeneracyjne, ograniczyć skutki chorób do minimum stanowiąc „podstawowy 

element całościowego postępowania terapeutycznego. Powinna towarzyszyć wszystkim etapom 

diagnozowania i leczenia. Wpływa korzystnie na: efekty leczenia, poprawę samopoczucia i jakość życia 

osób chorych, satysfakcję z opieki medycznej oraz zmniejszenie kosztów tej opieki” (Wojnarowska 2007, 

s. 127). 

- drugiej i trzeciej - promocja zdrowia oraz profilaktyka (pojęcia wzajemnie dopełniające się, w praktyce 

często mylone lub traktowane jako synonimy). 

Promocja zdrowia to zwiększenie podstawowego poziomu zdrowia, proces umożliwiający człowiekowi 

kontrolę nad własnym zdrowiem i jego poprawę (Karta Ottawska, 1986). Główny obszar działania to populacja 

ogólna, bez wskazywania osób, do których przekaz miałby być skierowany w sposób szczególny. Inicjatywy 

organizowane są na wielorakich szczeblach, przez różne podmioty, skupiające się przede wszystkim na pojęciu 

zdrowia. 
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Profilaktyka to wszelkiego rodzaju działania zmierzające do utrzymania aktualnego stanu zdrowia 

jednostki, zmniejszenia prawdopodobieństwa niepożądanych stanów chorobowych w przyszłości oraz aktywne 

przeciwdziałanie im. W tym przypadku obszarem działalności są określone podzbiory ogólnej populacji, 

szczególnie narażone na wystąpienie danego schorzenia, jak i w szerszym kontekście skierowanej do całej 

populacji uzupełniającej się bezpośrednio z aktualnymi wytycznymi promocji zdrowia. Podejmowane działania 

mają głównie charakter medyczny, co za tym idzie organizowane są przede wszystkim przez jednostki ochrony 

zdrowia. Klasycznie wyróżnia się trzy fazy działań profilaktycznych. 

Profilaktyka pierwszorzędowa zwana pierwotną dotyczy zazwyczaj całego społeczeństwa, jej działania są 

najmniej specyficzne a zarazem najwcześniejsze. W stosunku do promocji zdrowia wyraźnie widać 

podobieństwo i wzajemne przenikanie.  

Profilaktyka drugiej fazy zwana wtórną, charakteryzuje się próbą wykrycia choroby i wczesnego 

wdrożenia leczenia. Polega przede wszystkim na wykonywaniu badań profilaktycznych, do których zaliczamy: 

- testy przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży; 

- profilaktyczne badania lekarskie różnych grup zawodowych, wykonywane przez lekarzy medycyny 

pracy; 

- inne badania profilaktyczne u dorosłych w celu wczesnego wykrycia najczęstszych chorób.  

Trzeciorzędowa skierowana jest do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Charakteryzuje się próbą 

zapobiegania dalszym następstwom chorób. 

Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji 

zdrowia, wraz z brakiem odpowiednich nakładów finansowych oraz celowanej edukacji doprowadził w ostatnich 

latach do znacznej obojętności przeciętnego Polaka w stosunku do badan profilaktycznych.  

Polska niechlubnie przoduje w statystykach śmiertelności w Europie. Coraz większa liczba osób w 

naszym kraju cierpi na schorzenia układu krążenia, nowotwory, cukrzycę czy osteoporozę, należące do grupy 

tzw. chorób cywilizacyjnych. Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z negatywnymi skutkami życia w 

warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji. Zaliczamy do nich: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną 

serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzycę, osteoporozę, POChP oraz choroby alergiczne. Największym 

zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka XXI wieku są choroby układu krążenia. Stanowią one przyczynę 

śmierci, co drugiej osoby w Polsce. Z powodu nowotworów złośliwych umiera około 24,5% pacjentów. 

Zaburzenia lipidowe stwierdzane są u prawie 70%, nadciśnienie tętnicze u 30%, palenie tytoniu u 30%, cukrzyca 

u 6%, a nadwaga i brak aktywności u ponad połowy dorosłych Polaków. Na astmę chorują około 2 milionów 

dorosłych i ponad milion dzieci (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy 

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, POLKARD). Według danych WHO w 

państwach rozwiniętych usługi medyczne pochłaniają połowę krajowych budżetów przeznaczonych na opiekę 

zdrowotną, profilaktyka zdrowotna do 3 %, w Polsce jedynie 2,2%. 

 

Badania własne 

 

Celem głównym niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki poziom świadomości 

profilaktycznej prezentują młode kobiety Podkarpacia?; a w szczególności: co rozumieją pod pojęciem 

profilaktyki?; jakie zagadnienia powiązane są z medycyną zapobiegawczą i jak ważne mają znaczenie?; czy i w 

jaki sposób badane stosują się do zasad profilaktyki?; z jakich badań profilaktycznych korzystają?; oraz w jaki 

sposób zdobywają informacje na temat prewencji? 

Badania przeprowadzono wśród studentek pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich, 

niestacjonarnych, kierunku pedagogika, Uniwersytetu Rzeszowskiego, w roku akademickim 2012/13. Łącznie 

badaniami objęto 166 osób. Udział w badaniu był dobrowolny. Wszystkie badane kobiety pochodziły z 

województwa podkarpackiego. 

 

Tab. 1. Wiek badanych 

Wiek badanych: Liczba: % 

18-25 120 72,29 

26-30 27 16,27 

31-35 6 3,61 

>35 13 7,83 

Ogółem 166 100,00 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Zdecydowana większość respondentek znajduje się w przedziale wiekowym 18-25 lat, co stanowi większość 

badanej grupy (Tab. 1).  
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Tab. 2. Wykształcenie badanych 

Wykształcenie: Liczba: % 

Średnie pomaturalne 78 46,99 

Wyższe zawodowe 80 48,19 

Wyższe magisterskie 8 4,82 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Różnice wiekowe wśród ankietowanych wynikają z późniejszego podjęcia studiów, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych (38 osób) lub studiowania drugiego kierunku (8 osób), co jest dość charakterystycznym profilem 

dla studiów niestacjonarnych (Tab. 2). 

Tab. 3. Miejsce zamieszkania badanych 

Miejsce zamieszkania Liczba: % 

Wieś 107 64,46 

Miasto do 20 tys. mieszkańców 19 11,45 

Miasto 20-50 tys. mieszkańców 19 11,45 

Miasto >50 tys. mieszkańców 21 12,65 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Kryterium zamieszkania wskazuje, że większość badanych pochodzi z terenów satelitarnych miasta Rzeszowa 

(>80%), dojeżdżając na studia. Jedynie niecałe 13% zamieszkuje i pracuje bezpośrednio w Rzeszowie (Tab. 3).  

Niezależnie od różnicy podejść w definiowaniu istoty profilaktyki przez wielu autorów, można ją określić jako 

różnorodne działania stosowane w momencie zaistnienia potencjału choroby, aby zapobiec jej rozwojowi lub 

niepomyślnym skutkom, wynikającym z tej choroby. Pierwsze pytanie stanowi próbę zdefiniowania własnymi 

słowami tego zagadnienia. 

 

Wykres 1. Definicja profilaktyki 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Dla celów zbiorczej analizy z podanych odpowiedzi zostały wybrane te określenia, którymi posłużyły się 

badane kobiety w celu charakterystyki pojęcia. Najczęściej wybieranym określeniem było pojęcie: 

»zapobieganie chorobom« - 78 (47%) badanych kobiet. Kolejnymi wybieranymi  określeniami były: »dbanie o 

zdrowie« - 48, (28,92%) badanych; »wykonywanie różnych badań« - 33 (19,88%) badane; »prawidłowy styl 

życia« - 21 (12,65%) badanych; ,»odpowiednia dieta« - 20 (12,5% ) badanych; »badania profilaktyczne« - 10 

(6,02%) badanych; »higiena osobista« - 8 (4,82%) badanych; »aktywność fizyczna«  - 6 (3,61%) badanych, 

»czyste środowisko« - 4 (2,41% ) badane; »przeciwdziałanie uzależnieniom« - 3 (1,81%) badane. Wśród całej 

grupy badawczej tylko  4 (2,41% ) badane nie potrafiły udzielić odpowiedzi na pytanie. Reasumując, można 

przyjąć, że większość badanych kobiet działania profilaktyczne, profilaktykę pojmuje jako czynnik zapobiegania 

chorobom. Na tej podstawie można wysunąć przypuszczenie, że poziom świadomości potrzeby profilaktyki jest 

u badanych na poziomie zadawalającym. 
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Wykres 2. Wpływ profilaktyki na zdrowie człowieka 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych kobiet, bo aż 150 (90% badanej grupy) uważa, że profilaktyka 

zdrowotna ma istotny wpływ na stan zdrowia człowieka. Jedynie 10 (6,02% ) badanych,  uważa działania 

profilaktyczne za mało istotne, a 6 badanych (3,61%) nie ma zdania,  nie wie (Wykres 2). Zauważa się tu brak 

spójności pomiędzy rozumieniem teoretycznym definicji profilaktyki a odniesieniem jej do codziennej życiowej 

praktyki.  

Definicja profilaktyki w większym lub mniejszym przyczynowo-skutkowym stopniu związana jest z  

pojęciami pokrewnymi. Stosując kryterium ważności respondentki starały się ustalić, które najbardziej są 

związane. Za najistotniejsze uważają „prawidłowe żywienie i jego zaburzenia”- 78 (58,43%), na drugim miejscu 

„higienę osobistą” – 51 (50%), a na trzecim używki takie jak alkohol czy palenie tytoniu – 77 (46,38%). Kolejno 

na dalszych pozycjach znajdują się: „uzależnienia i jego konsekwencje” – 68 (40,96%), trucizny jako substancje 

niebezpieczne” 82 (49,40%). Zaskakującym jest fakt, że najbardziej powiązana z profilaktyką odpowiedź – 

„choroby cywilizacyjne” znalazła się na ostatnim miejscu - 78 osób (46,99%) uznało ją za najmniej istotną (patrz 

tab. 4). 

 

Tab. 4. Zagadnienia związane z profilaktyką 

Zagadnienia: 

Kryterium ważności (1-najważniejsze, 7-najmniej istotne): 

1 2 3 4 5 6 

Liczba 

osób 
% 

Liczba 

osób 
% 

Liczba 

osób 
% 

Liczba 

osób 
% 

Liczba 

osób 
% 

Liczba 

osób 
% 

Prawidłowe 

żywienie i 

jego 

zaburzenia 

97 58,43 30 18,07 15 9,04 14 8,43 7 4,22 15 9,04 

Uzależnienie  

i jego 

konsekwencje 

14 8,43 13 7,83 27 16,27 68 40,96 29 17,47 20 12,05 

Trucizny jako 

substancje 

niebezpieczne 

8 4,82 12 7,23 12 7,23 20 12,05 82 49,40 26 15,66 

Choroby 

cywilizacyjne 
8 4,82 11 6,63 21 12,65 23 13,86 14 8,43 78 46,99 

Higiena 

osobista 
29 17,47 83 50,00 14 8,43 20 12,05 14 8,43 7 4,22 

Używki 

(alkohol, 

nikotyna) 

10 6,02 17 10,24 77 46,38 21 12,65 20 12,05 20 12,05 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

W ramach kontynuacji poprzedniego pytania poproszono badane o zaproponowanie innych zagadnień, które 

według nich związane są z profilaktyką, a nie zostały dotychczas wymienione. Najczęściej padającą 

odpowiedzią jest »aktywność fizyczna« 45 (27,11%) badanych oraz »szczepienia ochronne« 20 (12,05%) 

badanych. Do innych, rzadziej wymienianych należą: »zdrowy tryb życia» 8 (4,82%) badanych, »wizyty 

kontrolne u specjalistów« 5 (3,01%) badanych oraz  »stres« 4 (2,41%) badanych (Wykres 3). 

 



100 

 

 

 

Wykres 3. Inne zaproponowane zagadnienia związane z profilaktyką 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Respondentki w przeważającej większości uważaj, że wzrost wiedzy na temat profilaktyki i powyższych 

zagadnień pozwoli w przyszłości na zmniejszenie prawdopodobieństwa sytuacji zagrażających zdrowiu. 143 

(86,14%) badanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 12 (7,23%) badanych zaprzeczyło a 11 (6,63%) uważa, 

że ich dotychczasowa wiedza nie pozwala na odpowiedź (Wykres 4). 

 

Wykres 4. Wzrost wiedzy o profilaktyce zmniejsza prawdopodobieństwo sytuacji zagrożenia życia w 

przyszłości 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Większość ankietowanych kobiet (110 osób - 66,27%) deklaruje, że świadomie korzysta z wiedzy o profilaktyce, 

wcielając jej zasady w życie, 16 (9,64%) zaprzecza, a 40 (24,10) wstrzymała się od odpowiedzi (Wykres 5) 

 

Wykres 5. Świadome stosowanie zasad profilaktyki 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Obecnie, profilaktyka dysponuje szerokim wachlarzem badań, stanowiącym główne narzędzie działania. 

Respondentki zostały poproszone o wymienienie trzech z pośród sobie znanych i określenie problemu choroby, 

której dotyczy wyżej wymieniona diagnostyka. Badanie cytologiczne pojawiało się najczęściej aż 110 razy 

(66,27% badanej grupy), jednak tylko 35 (31,82%) kobiet podało nowotwór szyjki macicy jako cel badania. 
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Następnym badaniem była mammografia zaznaczyło je 81 (48,80%) badanych i podobnie jak w przypadku 

wcześniejszym - nowotwór piersi wymieniło jedynie 27 (33%) badanych. Na trzecim miejscu znajdują się 

analiza krwi bez wyszczególnienia konkretnych badań szczegółowych – 51 kobiet (30,72%) z których jedynie 3 

jako cel podaje anemię, 7 miażdżycę  a 15 cukrzycę, co łącznie stanowi niecałe 50% badanych deklarujących 

taką odpowiedź. Badanie ogólne moczu zaznaczyło 49 (29, 52%), w tym zakażenie układu moczowego 3 badane 

(6,12%), a pierwotne lub wtórne uszkodzenie nerek 15 (30,61%). Na dalszych pozycjach znajduje się RTG 

klatki piersiowej - 34 (20,48%), w tym rak płuc 10 (29,41%), gruźlica 4 (11,76%). Pojedyncze osoby 

wymieniają USG jamy brzusznej, EKG, badanie wzroku, okresowe badania w pracy. Jako zaskoczenie należy 

podkreślić kolonoskopię - jedno z głównych badań ujętych w narodowym programie profilaktyki wymieniła 

tylko jedna osoba. Zastanawiające jest również to, że aż 43 kobiety (25,90%) nie wymienia żadnych z nich (Tab. 

5). 

 

Tab. 5. Rodzaje badań profilaktycznych 

Badania profilaktyczne Liczba % Badania profilaktyczne Liczba % 

Cytologiczne 110 66,27 EKG 3 1,81 

Rak szyjki macicy 35 31,82         - nieprawidłowa praca serca 1 33,33 

Badanie palpacyjne piersi 2 1,20 Badania okresowe  5 3,01 

Badania mammograficzne  81 48,80          - brak odpowiedzi 43 25,90 

              - rak piersi 27 33,33 Badanie słuchu 5 3,01 

Badanie krwi 51 30,72 Badanie ogólne moczu 49 29,52 

              - anemia 3 5,88           - uszkodzenie nerek 15 30,61 

              - miażdżyca 7 13,73           - zakażenie 3 6,12 

              - cukrzyca 15 29,41 Kolonoskopia 1 0,60 

RTG klatki piersiowej 34 20,48 Badanie wzroku 10 6,02 

              - rak płuc 10 29,41            - jaskra 3 30,00 

              - gruźlica 4 11,76 Badanie obecności krwi utajonej 

w kale 

9 5,42 

USG jamy brzusznej 3 1,81           - rak jelita grubego 4 44,44 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Wykres 6. Korzystanie z badań profilaktycznych 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Jak pokazuje wykres 5 badane znają zakres badań profilaktycznych, to jednak w pełni nie wiedzą po co one są, 

co oznaczają, co mają potwierdzić lub wykluczyć. Pomimo to korzystanie z badań profilaktycznych deklaruje 

126 kobiet, co stanowi ponad 75% wszystkich ankietowanych, a zdecydowanie zaprzecza jedynie 32 (19,28%). 

18 (10,82%) respondentek nie potrafi określić czy badania, które dotychczas wykonywały zaliczają się do badań 

prewencyjnych (Wykres 6). 

 

Tab. 6. Źródła wiedzy o profilaktyce 

Źródła informacji o 

profilaktyce: 

Kryterium ważności: 

1 

(najważniejsze) 

2 

(profesjonalne) 

3 

(najpowszechniejsze) 

Liczba osób % Liczba osób % Liczba osób % 

Rodzina 42 25,30 24 14,46 21 12,65 

Znajomi 3 1,81 18 10,84 16 9,64 
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Lekarz pierwszego kontaktu 34 20,48 32 19,28 18 10,84 

Lekarz specjalista 18 10,84 26 15,66 13 7,83 

Telewizja 32 19,28 24 14,46 14 8,43 

Reklamy społeczne 8 4,82 12 7,23 18 10,84 

Internet 25 15,06 17 10,24 37 22,29 

Reklamy w prasie 0 0,00 3 1,81 7 4,22 

Ulotki 3 1,81 11 6,63 14 8,43 

Bilbordy 1 0,60 2 1,20 8 4,82 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Badania profilaktyczne oraz przygotowane w kontekście merytorycznym ogólnokrajowe, regionalne i lokalne 

akcje profilaktyczne bez odpowiedniej edukacji kształtującej świadomość profilaktyczną, reklamy i dotarcia z 

informacją bezpośrednio do jednostki, są bezużyteczne. Kolejne pytanie do ankietowanych kobiet dotyczyło 

wskazania trzech najważniejszych źródeł wiedzy o profilaktyce, z pośród podanych w ankiecie, z 

uwzględnieniem trzech kryteriów ważności w skali: 1 – najważniejsze, 2 – profesjonalne, 3 – 

najpowszechniejsze. Za najważniejsze badane uważają informacje dostarczone bezpośrednio przez członków 

rodziny – 42 (25,30%). Za najbardziej profesjonalne, rzeczowe źródła informacji badane uznają te pochodzące 

od lekarza pierwszego kontaktu - 32 (19,28%), za najpowszechniejsze te pochodzące z Internetu – 37 (22,29%) 

(Tab. 6). 

 

Wykres 7. Odpowiednie promowanie profilaktyki 
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Dotychczasowe promowanie zasad ogólnych prewencji i programów profilaktycznych w oczach ankietowanych 

jest niewystarczające, uważa tak 146 osób (87,95%). Jedynie 20 (12,05%) kobiet nie zgadza się z tym.  

 

Dyskusja wyników 

 

9 na 10 badanych kobiet uważa, że profilaktyka ma istotny wpływ na utrzymanie odpowiedniego potencjału 

zdrowia, oraz że wzrost wiedzy z zakresu medycyny prewencyjnej pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo 

incydentów zagrażających życiu w przyszłości. Świadczy to o dużej społecznej świadomości roli i potrzeby 

profilaktyki w życiu codziennym. 

70% badanych deklaruje, że świadomie stosuje się do zasad profilaktyki, czemu zaprzeczają, zarówno próba 

definiowania jak i uszeregowania pojęć związanych z prewencją. W pierwszym przypadku charakterystycznym 

jest brak konkretnych przykładów oraz liczne uogólnienia typu „dbanie o zdrowie”. Odnosi się wrażenie, że 

podawane sformułowania dobierane są na zasadzie czysto skojarzeniowej a nawet przypadkowej. Higiena 

osobista, prawidłowy styl życia czy odpowiednia dieta to tylko niektóre z elementów przypisywanych głównie 

promocji, a wymienianych w próbach definicji. Jednym z powodów jest ścisła zależność oraz brak pełnych 

granic miedzy promocją zdrowia a profilaktyka pierwszej fazy. 

Żadna z kobiet nie podała pełnej definicji profilaktyki, chociaż, co druga trafnie użyła określenia »zapobieganie 

chorobom« oraz co 4 podkreśliła wagę wykonywania badań, jako podstawowego narzędzia profilaktyki. 

Pozwala to sądzić, że badane nie posiadają podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki. 

Obecność „chorób cywilizacyjnych” na ostatniej pozycji w rankingu określeń związanych z prewencją, 

potwierdza wyżej wysuniętą hipotezę. Ze wszystkich jedynie to wykazuje tak szeroką korelację z profilaktyką, a 

zostało całkowicie zbagatelizowane.  

Dzięki badaniom profilaktycznym można uniknąć długotrwałego, często nieskutecznego leczenia, które jest 

konsekwencją zbyt późnej diagnozy niektórych chorób. Wiele z nich, zwłaszcza w swoim początkowym stadium 

rozwoju, nie daje prawie żadnych niepokojących oznak, zwłaszcza nowotwory. Dlatego tak ważną rolę pełni 

aktualna wiedza o badaniach profilaktycznych oraz potrzeba wykonywania ich. Niepokojące jest to, że co 4 
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badana kobieta, nie podaje żadnego z nich, a wśród wymienianych zabrakło badania gęstości kości czy prostaty. 

Rak jelita grubego zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe, a 

kolonoskopia, czyli wziernikowanie (pozwalające na wykrycie nowotworu we wczesnym stanie), niestety 

zostało wymienione tylko przez jedną osobę. Co dziwniejsze deklaracje korzystania z badań profilaktycznych 

potwierdza aż 7 na 10 badanych. Ankietowane potwierdzają również olbrzymią rolę lekarza pierwszego 

kontaktu, wybierając go jako jedno z trzech najważniejszych źródeł informacji o profilaktyce, jednocześnie 

podkreślając jej niewystarczające promowanie (9 na 10 badanych kobiet). 

 

Wnioski i podsumowanie 

 

W oparciu o analizę ilościową i jakościową materiału empirycznego stwierdza się: 

1. Brak wiedzy teoretycznej na temat prewencji. 

2. Brak wiedzy praktycznej na temat aktualnych Populacyjnych Programów Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania: Raka Szyjki Macicy, Raka Piersi, Profilaktycznych Programów Zdrowotnych – Cztery 

Pory Roku dla Zdrowia. 

3. Niski poziom świadomości profilaktyki i promocji zdrowia. 

4. Chęć pogłębienia wiedzy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

Świadome korzystanie z profilaktycznych programów zdrowotnych uzależnione jest od wiedzy i świadomości 

zdrowotnej jednostki. Przeprowadzone pilotażowo badania dowodzą, że młodzi ludzie nie znają podstaw 

prewencji, nie interesują się profilaktyką zdrowotną, a nawet nie wykazują potrzeby zainteresowania się 

organizowanymi akcjami profilaktycznymi. Badane nie potrafiły wymienić oprócz najbardziej popularnych 

programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi innych realizowanych w skali kraju czy też regionu 

ważnych programów obejmujących nie tylko choroby nowotworowe, ale i cywilizacyjne. Aktualnie na 

Podkarpaciu realizowane są: program profilaktyki chorób odtytoniowych, program wczesnej diagnostyki i 

leczenia jaskry, program profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, program badań prenatalnych dla kobiet od 

35 roku życia, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki gruźlicy. Badania są bezpłatne, osoba, która 

spełnia kryterium programu może zgłosić się do placówki realizującej (www.nfz.rzeszow.pl/cztery-pory-roku/ ). 

Ważnym elementem w promocji zdrowia i profilaktyki jest bez wątpienia edukacja. Na niej spoczywa 

obowiązek kształtowania postaw prozdrowotnych, wzbogacania wiedzy dotyczącej prewencji. 

 

http://www.nfz.rzeszow.pl/cztery-pory-roku/
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