
Rodzina a promocja zdrowia     
                                                                     
                                                                        „Zdrowie zaczyna się w domu”. 
 

                                                                                                                     (Hasło Światowej Organizacji Zdrowia  WHO). 
 
 
     Promocja zdrowia, w obecnym rozumieniu, jest nową koncepcją i strategią działań dla 

zdrowia. Narodziła się ona w latach 70. Podstawowe jej założenia sformułowano w 1986 r. 

w Karcie Ottawskiej w czasie I Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie (Kanada). Według 

tej Karty: Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad 

swoim zdrowiem oraz jego poprawę. W celu lepszego zrozumienia definicji, należy 

zastanowić się, co oznaczają określenia: 

· proces - jest to seria działań i zmian, zwykle długotrwałych, pozostających ze sobą 

w związku przyczynowym, które mogą podejmować ludzie dla poprawy swego 

samopoczucia i zdrowia; 

· ludzie - w procesie tym uczestniczą jednostki, grupy, społeczności lokalne i cale 

społeczeństwo uznając, że sami ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i 

innych; 

·  kontrola, wgląd we własne zdrowie i troska o nie, tzn.: 

                  - uświadomienie sobie i określenie własnych problemów zdrowotnych,  

                  - rozbudzenie potrzeby ich rozwiązania,  

                  - odkrycie własnych możliwości ich rozwiązania,  

                  - podjęcie decyzji,  

                  - działania dla poprawy zdrowia1. 

Ważne dla praktyki aspekty koncepcji promocji zdrowia: 
• „Koncentracja na zdrowiu (nie na chorobie) i jego potęgowaniu; większy potencjał 

zdrowia to środek do poprawy jakości życia, czyli: 

- sprawnego funkcjonowania, do późnej starości, 

- większej wydajności pracy i zarobków, 

- satysfakcji z życia. 

• Nadrzędny cel: kształtowanie stylu życia i środowiska (fizycznego i społecznego) 

sprzyjającego zdrowiu. 

• Niezbędne jest uświadomienie ludziom, że oni sami: 

- podejmują decyzje i wybór)' w sprawie swego zdrowia (także stylu życia), 
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- ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne a także innych ludzi w swoim otoczeniu. 

• Politycy oraz zarządzający na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach 

(także w szkole) powinni zdawać sobie sprawę, że ich obowiązkiem jest tworzenie 

warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami"2. 

W wiedzę o tym, jak promocję zdrowia wprowadzać w praktykę działań dla zdrowia, 

zaopatrują nas przede wszystkim materiały Międzynarodowej Konferencji Promocji 

Zdrowia, która odbyła się w 1986 r. w Ottawie. Materiały te - znane dziś pod nazwą 

„Karty Ottawskiej" - precyzują 5 współzależnych działań, które muszą być  

podejmowane równocześnie i które tworzą strategię promocji zdrowia. Są to: 

Ø Określenie  polityki zdrowia publicznego. Zgodnie z koncepcją promocji-, 

zdrowia polityka zdrowia publicznego powinna  wyjść poza tradycyjne struktury 

służby zdrowia. Polityka ta musi uwzględniać różnorodne sposoby 

rozwiązywania problemów zdrowia, począwszy od inicjatyw 

ustawodawczych, polityki budżetowej i podatkowej, a na reorganizacji 

    dotychczasowej  struktury opieki zdrowotnej kończąc. Należy diagnozować oraz     

     usuwać przeszkody i opory wobec polityki społecznej, uwzględniając aspekty   

           zdrowotne w wielu dziedzinach życia, które pojawiają się poza samym sektorem   

          ochrony zdrowia. W zupełnie nowym świetle stawia się  tutaj rolę i zadania     

           polityka zdrowotnego, który by osiągać sukces w walce o zdrowie    

           społeczeństwa, musi wyraźnie wyjść poza tradycyjnie rozumianą strukturę opieki   

           zdrowotnej. 

Ø Tworzenie środowisk wspierających. Ta strategia narzuca społeczeństwu, w skali 

ogólnoświatowej, regionalnej czy lokalnej, tworzenie sieci instytucji wzajemnego 

wsparcia i wzajemnej troski o środowisko społeczne i fizyczne, w którym człowiek 

żyje. Każdy z nas staje się bowiem odpowiedzialny zarówno za zachowanie zasobów 

naturalnych w świecie, jak i niesienie pomocy, psychologicznego wsparcia drugiemu 

człowiekowi. 

Ø Wzmocnienie inicjatyw i działań społecznych na rzecz zdrowia. Rozwój   

cywilizacyjny  wymaga wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i      ludzkich 

w celu wzmocnienia samopomocy i poparcia społecznego, a także rozwijania   

systemów zwiększających udział społeczeństwa w ukierunkowaniu działań z punktu   

widzenia promocji zdrowia.  Społeczeństwo musi być inspirowane poprzez właściwą        
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politykę zdrowia publicznego do współodpowiedzialności  za swoje zdrowie.            

Powinno  mieć pełny dostęp informacji, edukacji zdrowotnej także środków           

finansowych.. 

Ø Rozwijanie umiejętności osobniczych.  Podjęcie działań na rzecz własnego 

z d r o w ia będzie możliwe tylko wówczas, kiedy jednostka będzie rozumiała 

sens podejmowania owych działań. Wymaga więc to procesu ustawicznego- 

uświadamiania i kształcenia człowieka, tak aby każdy był w stanie sprostać proble-

mom zdrowotnym poszczególnych etapów życia. Promocja zdrowia wspomaga 

indywidualny rozwój człowieka poprzez udział w procesie jego wychowania, 

edukacji zdrowotnej (szkoła), propagandy zdrowotnej (dostarczanie informacji) itp3. 

Ø Reorientacja świadczeń zdrowotnych. Reorientacja ta dotyczy budowy takiego 

systemu w ramach resortu ochrony zdrowia, który zająłby się problematyką 

zdrowia. Współczesna służba zdrowia powinna bowiem bardziej zająć się 

promocją zdrowia, wyjść poza dotychczasową odpowiedzialność jedynie za 

dostarczanie świadczeń leczniczych. Działalność służby zdrowia powinna 

bowiem dotyczyć t akże wspo magania jednost ek i całych społeczeństw  

w ich dążeniu do ulepszania, potęgowania zdrowia. Wymaga to przebudowy 

organizacji służby zdrowia tak, aby była ona zdolna brać pod uwagę 

całokształt potrzeb człowieka4. 

     Programy promocyjne zdrowia pomagają zmieniać ludziom zachowania dotyczące ich 

własnego zdrowia, mówią, jak żyć, by poprawiać i utrzymywać zdrowie. Te działania 

powodują przewartościowania w zakresie motywacji, podejmowania decyzji czy 

dokonywania wyborów w zachowaniach odnoszących się do szeroko pojętego zdrowia. 

Promocja zdrowia powoduje, że ludzie stają się bardziej świadomi, a przez to bardziej 

odpowiedzialni za siebie samych. Jednostka zaczyna troszczyć się o własne zdrowie, m.in. 

poprzez regularne odżywianie się, dobór jakościowy i ilościowy spożywanych posiłków, 

eliminację używek. Dużą uwagę zwraca się na uprawianie sportu- i rekreację, 

wystarczającą ilość wypoczynku i snu, unikanie stresu i inne działania z zakresu higieny 

psychicznej. Każdy człowiek staje się  względnie samodzielnym twórcą własnego 

zdrowia, korzystając z pomocy środków i usług dostarczanych mu z zewnątrz. „Rola 

rodziny w podnoszeniu poziomu zdrowia zależy od kompleksu czynników wewnątrz  
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i zewnątrz rodziny. Czynniki wewnątrzrodzinne sprzyjające spełnianiu tej ważnej funkcji - to 

odpowiednie uwarunkowanie osobowościowe (również genetyczne), jak wykształcenie, 

wspólny system wartości, pozytywny stosunek do problemów opieki zdrowotnej i czynny 

udział w wykonywaniu zleceń służby zdrowia. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć 

te, które umożliwiają aktywne działania rodziny na rzecz zdrowia. Najistotniejsze to 

zaspokojenie potrzeb socjoekonomicznych, odpowiednie warunki mieszkaniowe, 

ustawodawstwo na rzecz rodziny, dostępna opieka zdrowotna zaspokajająca potrzeby rodziny 

(łącznie z planowaniem rodziny), system kształcenia zbiorowego w zakresie przegotowania 

do życia w rodzinie i innych aspektów kultury”5.  

     Rodzina powinna wytworzyć u dzieci właściwą świadomość zdrowotną, wolę działania 

oraz możliwość dokonywania zmian w środowisku życia na rzecz własnego zdrowia 

fizycznego, psychicznego i społecznego. Ważne jest, aby dzieci miały świadomość jakie 

znaczenie w sensie pozytywnym czy negatywnym dla zdrowia ma podjęcie określonego 

działania.  
 

                                                             (podrozdział z pracy magisterskiej nauczycielki Marioli Surmy „Modele 
czasu wolnego w rodzinie a zachowania zdrowotne dziecka w wieku przedszkolnym”) 
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