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Wstêp

Samoocena zdrowia jest jednym z wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o przejawianiu
NLKĥYļMSYdN\YaSOac\KŜYXOTZYNOTWYaKXSOWdKMRYaKħdN\YaY^XcMR=^cVŜcMSKSdKchowania zdrowotne maj¹ du¿y wp³yw na stan zdrowia, w tym na ryzyko wyst¹pienia
aSOV_MRY\¸LS_WSO\KVXYļMS
W artykule zaprezentowano wstêpne wyniki badañ dotycz¹cych samooceny zdrowia
Y\KdNLKĥYļMSYXSOZ\dOZ\YaKNdYXcMRaļ\¸NKU^caXcMRdKaYNYaYWýŜMdcdX,KNKXSK
kwestionariuszowe objê³y 130 mê¿czyzn, z wykorzystaniem ankiety opracowanej na po^\dOLcZ\YTOU^_7ýŜMdcŚXSac]YUYYMOXSVS]aYTOdN\YaSOY\KdNLKĥYļëYXSO:\KaSNĥYaY
dNOPSXSYaKVS^OZYTýMSKWSOVSN_ŜéaSONdýXK^OWK^dN\YaSKSNLKĥYļMSYXSO4O]^^YTONXKU
tylko wiedza teoretyczna. Niezbêdne jest zbadanie ich zachowañ zdrowotnych.
=ĥYaKUV_MdYaO$dN\YaSONLKĥYļëYdN\YaSOWýŜMdcŚXS

=OVPK]]O]]WOX^YPROKV^RKXNMK\SXQPY\ROKV^RKWYXQWOXKM^S`OYX^ROVKLY_\WK\UO^
– preliminary research results
Self-assessment of health is an important factor determining caring for health, expressed by health
behaviours. Lifestyle and health behaviours play a key role in shaping health as well as the risk of
many diseases and mortality. This article presents preliminary results of research on self-assessment
of health and caring for health among men active on the labour market. A total of 130 men were
surveyed with a questionnaire developed for this project. Men rated high their health and caring
for health, and defined these concepts correctly. They had substantial knowledge on health and
caring for health. However, this was theoretical knowledge only. It is necessary to examine their
health behaviours.
5OcaY\N]$ROKV^RMK\OPY\ROKV^RWOX
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Samoocena zdrowia jest jednym z czynników
warunkuj¹cych zachowania zdrowotne. To, w jaki
sposób postrzegamy w³asne zdrowie, determinuje
XSO^cVUYNLKĥYļëYXSOKVOSXK]dO]KWYZYMd_MSO
(je¿eli jest „dobre”, wtedy np. ³atwiej dostrzegamy
pierwsze symptomy choroby), [1]. Relacja poWSýNdc]KWYYMOXédN\YaSKSNLKĥYļMSéYXSOTO]^
dwustronna. Wysoka samoocena (subiektywnie
ZY]^\dOQKXOLK\NdYNYL\OdN\YaSOWYŜO]Z\dcTKë
podejmowaniu dzia³añ, które ten stan utrzymaj¹
XZ_Z\KaSKXSOKU^caXYļMSPSdcMdXOTLéNŚ^OŜ
osoby, które uwa¿aj¹ siê za zdrowe, mog¹ wyMRYNdSëddKĥYŜOXSKŜOXSOW_]déNLKëYdN\YaSO
+9]^\Ya]UKZYNU\OļVKŜOY]YLcQY\dOTYMOXSKTéMO]aYTOdN\YaSOMdýļMSOTZYNOTW_TéNdSKĥKXSK
U^¸\OYU\OļVSĥKTKUYiWONcMdXOndQĥK]dKXSO]Sý
do lekarza dopiero w momencie wyst¹pienia doVOQVSaYļMSEG9LOMXSO^\_NXYTO]^TONXYdXKMdXSO
]^aSO\NdSëTKUS^cZdKMRYaKħpZ\YPSVKU^cMdXcMR
MdcSX^O\aOXMcTXcMRNYWSX_TOaļ\¸N:YVKU¸a
gdy¿ odsetki te s¹ porównywalne [3].
Badania epidemiologiczne wskazuj¹ na styl
ŜcMSKTKUYXKQĥ¸aXcMdcXXSU$dKMRY\YaKVXYļMS
m.in. na choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory,
M_U\dcMýY^cĥYļëK^KUŜOZ\dONaMdO]XcMRdQYnów, zw³aszcza mê¿czyzn [4].
Zachowania zdrowotne, to takie, które
ia ļaSO^VO a]Z¸ĥMdO]XOT aSONdc WONcMdXOT
dacUVO acaYĥ_Té YU\OļVYXO ZYdc^caXO V_L
XOQK^caXO \Od_V^K^c dN\YaY^XOn EGAļ\¸N
zachowañ pozytywnych (prozdrowotnych), po¿¹danych z punktu widzenia zdrowia cz³owieka,
acWSOXSK ]Sý$ \KMTYXKVXO ŜcaSOXSO KU^caXYļë
PSdcMdXéNLKĥYļëYMSKĥY]KWYLKNKXSOMSKĥKpXZ
piersi u kobiet, profilaktyczne badania lekarskie),
zachowanie bezpieczeñstwa, sen odpowiedniej
Nĥ_QYļMS_XSUKXSO]_L]^KXMTSZ]cMRYKU^caXcMR
(tytoniu, narkotyków, leków uspokajaj¹cych/
nasennych bez zalecenia lekarza), lub ich umiarkowane spo¿ycie (np. w odniesieniu do alkoholu). Zachowania negatywne (antyzdrowotne,
niesprzyjaj¹ce zdrowiu), to m.in. palenie tytoniu,
nadmierne spo¿ycie alkoholu oraz za¿ywanie innych substancji psychoaktywnych, a tak¿e podejWYaKXSOSXXcMRdKMRYaKħU^¸\OWYQéXK\KdSë

>KLOVKAK\^YļMSļ\ONXSONVKdWSOXXcMR$aSOUWK]Kac]YUYļëMSKĥKa]UKŚXSUWK]cMSKĥK,73X'a
>KLVO7OKX`KV_O]YPKQOaOSQR^LYNcROSQR^LYNcWK]]SXNOb,73X'
Zmienna
Wiek, lata
Ac]YUYļëMSKĥKMW
Masa cia³a, kg
BMI, kg/m2

Ļ\ONXSK
41,4
179,4
88,2
27,3

Min
23
164
50
18,6

Tabela 2. Status spo³eczno-ekonomiczny badanych
X'a
>KLVO  >RO \O]ZYXNOX^]o ]YMSYOMYXYWSM ]^K^_]
X'
Stan cywilny
W zwi¹zku
Samotny
Brak danych
Posiadanie dzieci
Tak
Nie
Brak danych
Sytuacja materialna
Bardzo dobra
Dobra
Przeciêtna
Z³a
Bardzo z³a
Brak danych
Wykszta³cenie
Wy¿sze magisterskie
Wy¿sze licencjackie
Policealne
Ļ\ONXSOdKaYNYaO
Ļ\ONXSOYQ¸VXYU]d^KĥMéMO
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne
Brak danych

%
84,6
10
5,4
%
79,2
16,2
4,6
%
4,6
43,8
45,4
1,5
0
4,7
%
28,2
22,6
4,7
19,5
3,9
16,4
1,6
3,1

>KLOVK<YNdKTacUYXcaKXOTZ\KMcX'a
>KLVO>cZOYPaY\UX'
Rodzaj pracy
?Wc]ĥYaYÐdcMdXK
Umys³owa
Fizyczna
Brak danych
Stanowisko
Kierownicy
=ZOMTKVSļMS
>OMRXSMcSSXXcļ\ONXSZO\]YXOV
Pracownicy biurowi
Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy
<YLY^XSMcZ\dOWc]ĥYaSS\dOWSOļVXSMc
Operatorzy i monterzy maszyn
Brak danych

%
39,8
32,8
23,5
3,9
%
20,8
26,9
8,5
10,8
23,8
3,1
1,5
4,6

nasze zdrowie na szwank (np. nieprzestrzeganie
zasad bezpieczeñstwa na drodze, w pracy).
Podejmowanie zachowañ prozdrowotnych
oraz unikanie antyzdrowotnych nazywa siê
prozdrowotnym stylem ¿ycia, którego prowaNdOXSO ļaSKNMdc Y NLKĥYļMS Y aĥK]XO dN\YaSO
.OPSXS_TO ]Sý QY TKUY adY\c ļaSKNYWcMR dKchowañ, zwi¹zanych ze zdrowiem, bêd¹cych
efektem wyborów dokonywanych przez ludzi
na podstawie dostêpnych, determinowanych
ich sytuacj¹ ¿yciow¹ alternatyw [6]. Inaczej mó-

Max
66
196
128
38,6

Odch. stand.
8,99
6,38
13,49
3,8

aSéM]é^YļaSKNYWONdSKĥKXSK_USO\_XUYaKXO
na poprawê stanu zdrowia lub utrzymanie jego
wysokiego poziomu.
3]^XSOTé \¸ŜXO ]ZY]YLc NLKĥYļMS Y dN\YaSO
+ 9]^\Ya]UK aļ\¸N NY\Y]ĥcMR :YVKU¸a dNOPSniowa³a dwa: zachowania medyczne (korzystanie
z opieki zdrowotnej, zwi¹zane g³ównie z leczeniem) oraz zachowania prozdrowotne (realizacja
celowych dzia³añ nakierowanych na zdrowie
i eliminacja zachowañ zagra¿aj¹cych mu), [2].
9Z\¸Md ^OQY dK ,AYcXK\Ya]Ué acWSOXSë
mo¿na: zachowania prewencyjne – dzia³ania
podejmowane w celu zapobie¿enia chorobie
(np. szczepienia przeciwko grypie) lub wczesnego jej wykrycia (np. badania profilaktyczne,
samobadanie piersi), zapobieganie urazom (zapinanie pasów bezpieczeñstwa w samochodzie),
zachowania promocyjne (ukierunkowane na
zwiêkszanie potencja³u zdrowia, np. systema^cMdXKKU^caXYļëPSdcMdXK\KMTYXKVXOŜcaSOXSO
zachowania w chorobie (sposób, w jaki chory
reaguje na zaobserwowane u siebie zmiany
w stanie zdrowia, podejmuje decyzje o zg³oszeniu
siê do lekarza lub wybiera inne formy zaradcze),
EG>OdKMRYaKXSKdKVOŜéYNaSOU_ZĥMSļaSKNYWYļMSdN\YaY^XOTZO\MOZMTSYLTKa¸aYMOXc
zagro¿enia, a tak¿e wsparcia i wiêzi spo³ecznych.
Zdrowie mê¿czyzn, a zw³aszcza indywidualna
NLKĥYļëYXSOWSO\dYXKZYNOTWYaKXSOWdKMRYwañ zdrowotnych, jest tematem rzadko poruszanym. O ile w Polsce istniej¹ statystyki dotycz¹ce
dKMRY\YaKVXYļMS_WSO\KVXYļMSMdc^OŜUY\dc]^Knia przez mê¿czyzn z opieki zdrowotnej [7,8], to
XSOaSOVOLcĥYNY^OTZY\cLKNKħTKUYļMSYacMRXK
^OWK^SMRNLKĥYļMSYdN\YaSO8YaK^Y\]USa^cW
wzglêdzie by³ raport Siemensa, który wniós³ do
stanu wiedzy o zdrowiu mê¿czyzn nowe w¹tki
natury spo³ecznej (przekonania, postawy, stereotypy), [9]. Ci¹gle jednak niewiele wiadomo
na temat tego, na ile np. rodzaj czy miejsce pracy
determinuj¹ zachowania zdrowotne mê¿czyzn
w ró¿nym wieku.
Polskie statystyki pokazuj¹ ogromne braki
w obszarze wiedzy i edukacji zdrowotnej u przeMSý^XOQYWýŜMdcdXcMYWYŜO]^KXYaSëQĥ¸aXé
barierê w inicjowaniu przez nich prozdrowotnego
stylu ¿ycia [7].
Z badañ nt. zdrowia i zachowañ zdrowotnych
WSO]dUKħM¸a :YV]US a ļaSO^VO /_\YZOT]USOQY
Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) wynika,
ŜOWSWY^OQYSŜWýŜMdcŚXSU\¸MOTŜcTéK^KUŜO
MOMR_TOSMRMdý]^]dK_WSO\KVXYļëdZYaYN_XZ
chorób uk³adu kr¹¿enia, lepiej oceniaj¹ swoje
dN\YaSOXSŜUYLSO^c!WýŜMdcdX`] UYbiet oceni³o zdrowie jako dobre lub b. dobre), [10].
Zdaniem Polaków, dzia³aniem, które w najwiêkszym stopniu przyczynia siê do poprawy
dN\YaSKTO]^aĥKļMSaOYNŜcaSKXSO]Sý_adQVýNniaj¹ce du¿e spo¿ycie warzyw i owoców i ograXSMdKXSO^ĥ_]dMd¸adaSO\dýMcMRp"a]UKdKħ
?aKŜK ^KU aSýMOT UYLSO^  XSŜ WýŜMdcdX

dK^YZKXYaSOMdýļMSOTXSŜUYLSO^ca]UKdcaKVSXKKU^caXYļëPSdcMdXéEGALKNKXSKMR
aĥK]XcMR WýŜMdcŚXS ^KUŜO a]UKdcaKVS dN\Yac
styl ¿ycia, obejmuj¹cy przede wszystkim racjonalXOYNŜcaSKXSO]SýY\KdKU^caXYļëPSdcMdXéTKUY
najlepszy sposób zadbania o zdrowie.
4ONXYMdOļXSO S]^XSOTé NYXSO]SOXSK XK ^OWK^
XS]USOTaSONdcSļaSKNYWYļMSNY^cMdéMOTUYXSOMdXYļMS aN\KŜKXSK Z\YQ\KW¸a Z\YWYMTS dN\YaSK
S dKZYLSOQKXSK MRY\YLYW aļ\¸N WýŜMdcdX
w ró¿nym wieku [10]. Dlatego te¿ istotne wydaje
siê podjêcie badañ w tym obszarze.
Inwestycja w zdrowie mê¿czyzn mo¿e
Z\dcXSOļë \¸ŜXY\YNXO UY\dcļMS daĥK]dMdK
w rodzinach o najni¿szym statusie spo³eczno-ekonomicznym, w których jedyn¹ osob¹ utrzyW_TéMé\YNdSXýMdý]^YaSOVYNdSO^XéTO]^aĥKļXSO
mê¿czyzna [4]. Istotne w tej kwestii wydaje siê
tak¿e zwrócenie szczególnej uwagi na postrzeganie zdrowia przez mê¿czyzn, poniewa¿ wci¹¿
pokutuje stereotyp mówi¹cy o tym, ¿e dbanie
o zdrowie jest niemêskie.
Celem artyku³u jest przedstawienie wstêpnych
wyników badañ, dotycz¹cych samooceny zdroaSKY\KdNLKĥYļMSYXSOaļ\¸NWýŜMdcdXa:YV]MO
Prezentowane, wstêpne wyniki badañ s¹ efektem
realizacji pierwszego etapu projektu pn. „Czynniki
warunkuj¹ce zachowania zdrowotne oraz ich
aZĥcaXKdNYVXYļëNYZ\KMcWýŜMdcdXn-OVOW
g³ównym projektu jest identyfikacja determinantów zachowañ pro- i antyzdrowotnych oraz ich
aZĥca_XKdN\YaSOSdNYVXYļëNYZ\KMcaļ\¸N
mê¿czyzn w wieku produkcyjnym.

Metoda badawcza
Badania, których wyniki zaprezentowano
w artykule, przeprowadzono metod¹ kwestioXK\S_]dYaé aļ\¸N  WýŜMdcdX acUYX_Técych pracê fizyczn¹, umys³ow¹ lub mieszan¹
(umys³owo-fizyczn¹). Badania mia³y charakter
anonimowy.
8K\dýNdSKLKNKaMdO
Na potrzeby badania opracowano ankietê
w³asn¹, zawieraj¹c¹ metryczkê oraz pytania
NY^cMdéMO$]KWYYMOXcdN\YaSKSNLKĥYļMSYXSO
YNMd_aKXcMR NYVOQVSaYļMS \Yd_WSOXSK ZYTýMSK
iNLKĥYļëYdN\YaSOnŚ\¸NOĥSXPY\WKMTSYdN\YaS_
Y\KdZ\dcMdcXZYNOTWYaKXSKNLKĥYļMS
-RK\KU^O\c]^cUKLKNKXcMR
Ļ\ONXSKaSOU_LKNKXcMRWýŜMdcdXacXSY]ĥKVK^ASýU]dYļëdXSMRWSKĥKXKNaKQý%
ļ\ONXSO ,73 ,YNc 7K]] 3XNOU] p a]UKŚXSU
WK]cMSKĥK^Y!^KL:\KaSNĥYaKaK\^Yļë
^OQY a]UKŚXSUK acXY]S "##% # ^Y
XKNaKQK##pY^cĥYļë3]^YZXSK
pY^cĥYļë33]^YZXSK>cVUY!WýŜMdcdXWSKĥY
prawid³owe BMI (tab. 1.).
ASýU]dYļëLKNKXcMRLcĥKadaSédU_" 
SWSKĥKNdSOMS!#DNOMcNYaKXKaSýU]dYļë
mê¿czyzn oceni³a swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako
„dobr¹” lub „przeciêtn¹”. Po³owa badanych mia³a
acU]d^KĥMOXSOacŜ]dOa^cW"pWKQS]^O\]USO
SpVSMOXMTKMUSO9UYĥYWýŜMdcdXWSKĥK
acU]d^KĥMOXSOļ\ONXSOdKaYNYaO^KL
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8KTaSýMOTLKNKXcMRWýŜMdcdX#ackonywa³o pracê mieszan¹ (umys³owo-fizyczn¹),
Qĥ¸aXSOXK]^KXYaS]UKMR]ZOMTKVS]^¸a #
Z\KMYaXSU¸a _]ĥ_Q Y]YLS]^cMR " Y\Kd
kierowników (20,8), (tab. 3.).

50
40

Samoocena zdrowia

20

.YVOQVSaYļMSdN\YaY^XO
,KNKXSWýŜMdcŚXS\KMdOT\dKNUYNYļaSKNMdKVS
\¸ŜXOQY^cZ_NYVOQVSaYļMSdN\YaY^XcMR5SONc
SMRYXSOdKZc^KXYXKTMdýļMSOT]UK\ŜcVS]SýXK$L¸VO
g³owy i pleców, zdenerwowanie i rozdra¿nienie.
A]dc]^USOacWSOXSYXOZ\dOdXSMRNYVOQVSaYļMS
a\KddMdý]^YļMSéSMRYNMd_aKXSKdKWSO]dMdYXY
na rys. 2.

59,2

60

Wyniki badañ dotycz¹cych samooceny
dN\YaSKSNLKĥYļMSYXSO
8KTaSýMOTWýŜMdcdX#YMOXSĥY]aYTO
zdrowie jako dobre. Z bardzo dobrym zdrowiem
SNOX^cPSUYaKĥY]SýXSO]ZOĥXKKdĥOdKNOUVK\YaKĥYTONcXSOXSOMKĥOLKNKXcMR\c]

22

70

30
18,5
14,6

10

3,8

0
bardzo
dobre

dobre

takie sobie

złe

bardzo złe brak danych

<c]=KWYYMOXKdN\YaSKWýŜMdcdXX']UKVKba
0SQ=OVPK]]O]]WOX^YPROKV^RKWYXQWOXX'b]MKVOSX
Zawroty głowy
Trudności w zasypianiu

prawie codziennie
częściej niż raz w tyg.

Zdenerwowanie

Prawie w każdym tyg.

.LKĥYļëYdN\YaSO

Rozdrażnienie

W odpowiedzi na pytanie -dcNLK:KXY]aYTO
zdrowie? ZYXKN!WýŜMdcdXYNZYaSONdSKĥY
^aSO\NdéMYASýU]dYļëWýŜMdcdXYMOXSĥK]aYTé
NLKĥYļëYdN\YaSOWSýNdcK"Z_XU^¸aXK]UKVSYN
0 (wcale nie dbam) do 10 (bardzo dbam), (rys. 3.).
Badanych zapytano równie¿: Co to znaczy
NLKëY]aYTOdN\YaSO) (pytanie otwarte), na co
XSOWKVa]dc]Mc_NdSOVSVSYNZYaSONdSASýU]dYļë
YU\OļVSĥK Yaé iNLKĥYļën LK\NdY ZYNYLXSO XKTMdýļMSOTZYNU\OļVKTéMŜOSMRdNKXSOWYdXKMdK^Y$
pdN\YaOYNŜcaSKXSO]SýNLKĥYļëYdN\YaSO
psychiczne, du¿o odpoczynku, aktywne spêdzanie czasu wolnego, uprawianie sportu
– utrzymywanie dobrej formy psychoruchowej poprzez wypoczynek, utrzymywanie kondycji
fizycznej, dietê, relaks
– nieuleganie wp³ywowi z³ych nawyków,
^KUSMRTKUdĥOŜcaSOXSOL\KUKU^caXYļMSPSdcMdXOT
– unikanie u¿ywek, utrzymywanie diety boQK^OTaaK\^YļMSYNŜcaMdO
– regularne wizyty u lekarzy
p NLKXSO Y ]Z\KaXYļë ^ýŜcdXý PSdcMdXé
i psychiczn¹
– wysypianie siê, wypoczywanie
pXSONYZ_]dMdKXSOLcMRY\YLcSNYVOQVSaYļMS
zak³óca³y funkcjonowanie i dobre samopoczucie
– sportowy styl ¿ycia
pYZ^cWS]^cMdXOZYNOTļMSONYŜcMSK
– unikanie stresu
p ļaSKNYWO WYXS^Y\YaKXSO aĥK]XOQY
zdrowia
– badania kontrolne (masa cia³a, cholesterol, cukier), posiadanie zainteresowañ, które
\¸aXYaKŜé]^\O]NY]^Y]YaKXSOKU^caXYļMSNY
iWYŜVSaYļMSn
p KU^caXYļë U_V^_\Yaé NLKXSO Y RSQSOXý
S Mdc]^Yļë XSOU_ZYaKXSO aK\dca S YaYM¸a
w marketach tylko u gospodarza, czucie siê bardzo dobrze w swoim ciele i s³uchanie, co organizm
podpowiada.

Przygnębienie
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3,1

0,8

Prawie w każdym m-cu
rzadko/nigdy
br. d.

Ból brzucha
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<c].YVOQVSaYļMSdQĥK]dKXOZ\dOdWýŜMdcdXX']UKVKca
0SQ-YWZVKSX^]\OZY\^ONLcWOXX'c]MKVOSX
10 (bardzo dbam)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 (wcale nie dbam)
brak danych

2,3
3,8
19,2
14,6
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21,5
5,4
4,6
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5,4
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<c]=KWYYMOXKNLKĥYļMSYdN\YaSOa]UKVSYNaMKVOXSONLKWNYZ_XU^¸aLK\NdYNLKWX']UKVKca
0SQ=OVPK]]O]]WOX^YPMK\SXQPY\ROKV^RYXK]MKVOYP3NYXY^^KUOMK\OK^KVV^YZYSX^]3^KUOKVY^MK\O
X'c]MKVOSX

Nastêpnie zapytano mê¿czyzn o ich powody
NLKĥYļMSYdN\YaSOp.VKMdOQYNLK:KXY]aYTO
zdrowie?Zc^KXSOY^aK\^OAļ\¸NYNZYaSONdS
dXKVKdĥc]SýXK]^ýZ_TéMOacTKļXSOXSK$
pMRMýLcëdN\YacMSO]dcë]SýŜcMSOW
pKLc_^\dcWKëNYL\éUYXNcMTýS\¸aXYaKQý
fizyczno-psychiczn¹
pKLcLcëNĥ_ŜOT]Z\KaXcWPSdcMdXSOS_Wcs³owo
– poniewa¿ zdrowie jest jedno, obecny stan
dN\YaSKLýNdSOYNMd_aKXcaZ¸ŚXSOT]dcWŜcMS_

p]^K\KW]SýLY^YTO]^aK\^YļëLK\NdYaKŜXK
NOMcN_TéMKYTKUYļMSŜcMSK
p NLKW Y dN\YaSO KLc NYŜcë Z\dcTļMSK XK
ļaSK^aX_Mdé^
pMRMýNĥ_QYŜcëLOdYNMd_aKXSKL¸V_MSO]dcë
siê ¿yciem
pMRMýLcëdN\Yac
pLcMd_ë]SýaZOĥXS]Z\KaXcW
– poniewa¿ zdrowie jest na ca³e ¿ycie i chcê jak
XKTNĥ_ŜOTMSO]dcë]SýNYL\cWdN\YaSOW
pŜOLcWSOëNYL\O]KWYZYMd_MSO

>KLOVK=^aSO\NdOXSKYZS]_TéMONLKĥYļëYdN\YaSOWýŜMdcdXX'a
>KLVO=^K^OWOX^]NO]M\SLSXQMK\SXQPY\ROKV^RLcWOXX'
Stwierdzenia*
DKa]dONLKWYdN\YaSOLYTO]^^YXKTaKŜXSOT]dKaK\^YļëaŜcMS_
.LKWYdN\YaSOLYaSOWŜOWYQýNdSýUS^OW__XSUXéëaSOV_MRY\¸LK^KUŜONĥ_QYMSO]dcë]Sý
NYL\cW]KWYZYMd_MSOWUYXNcMTéSTKUYļMSéŜcMSK
Dbam o zdrowie, bo panuje na to moda
.LKWYdN\YaSOLYUSONcļZYaKŜXSOMRY\YaKĥOW
Dbam o zdrowie tylko wtedy, gdy chorujê
Dbam o zdrowie tylko wtedy, kiedy zaleci mi to lekarz
Dbam o zdrowie, poniewa¿ zachêca mnie do tego moja ¿ona/partnerka
.LKWYdN\YaSOXZZYZ\dOMdc^KXS_K\^cU_ĥ_LéNŚYLOT\dOXS_Z\YQ\KW_>@XK^OX^OWK^KVOTO]^
to krótkotrwa³e dzia³anie
.LKWYdN\YaSOZYXSOaKŜZ\KM_TýdKaYNYaYWKW\YNdSXýSaSOWŜOW_]dýLcëdN\YacLc
]Z\Y]^Këa]dc]^USWacWKQKXSYWMYNdSOXXOQYŜcMSK
Nie dbam o zdrowie, bo nie mam na to czasu
Nie dbam o zdrowie, bo moja sytuacja materialna mi na to nie pozwala
Dbanie o zdrowie jest „niemêskie”
Nie dbam o zdrowie, bo nie widzê takiej potrzeby
:c^KXSOaSOVYU\Y^XOQYacLY\_YNZYaSONdSXSO]_W_Té]SýNY

%
6,25
59,4
0
3,12
5,47
0,8
8,59
0
19,5
9,4
1,56
1
1

>KLOVKř\¸NĥKaSONdcYdN\YaS_X'a
>KLVO=Y_\MO]YPUXYaVONQOYXROKV^RX'
ř\¸NĥKaSONdcYdN\YaS_
Media (radio, TV)
Internet
Ksi¹¿ki, czasopisma naukowe i popularnonaukowe
Prasa
Koledzy z pracy
¯ona/partnerka
Rodzina, przyjaciele, znajomi
:c^KXSOaSOVYU\Y^XOQYacLY\_YNZYaSONdSXSO]_W_Té]SýNY

pMRMýLcëdN\YacS]Z\KaXc\_MRYaY
pNYL\OdN\YaSONKTOMRýëNYZ\KMcSŜcMSK
poprawia samopoczucie, zmniejsza ryzyko powa¿niejszych chorób
– zapobiegam chorobom
pXSOMRMýLcëdKVOŜXcYNSXXcMR
– bo zdrowie jest najwa¿niejsze
– bo daje to komfort psychiczny i dobre
samopoczucie
pLYdKVOŜcWSXK]Z\KaXYļMSY\QKXSdW_SXK
zdrowiu
p^KUZYXSOaKŜMRMý_XSUXéëMRY\¸L
p ]^K\KW ]Sý NLKë Y dN\YaSO KLc \YNdSXK
WSKĥKdOWXSOZYŜc^OUKLcNKaKëNYL\cZ\dcUĥKN
dziecku; ponadto dla lepszego samopoczucia
pdN\YaSO'VOZ]dO]KWYZYMd_MSO]dMdýļMSO
bycie potrzebnym innym, dzieciom, ¿onie
– zdrowie ma siê jedno
pNLKWŜOLc]SýVOZSOTMd_ë
– bo mam rodzinê
pTO]^NVKUYQYŜcëNdSOMSaX_USŜYXK
Zarówno odpowiedzi na pytanie, co to znaczy
NLKëY]aYTOdN\YaSOTKUSa]UKdKXSOZYaYN¸a
dKMRYacaKXSK ^OT NLKĥYļMS ļaSKNMdé Y N_ŜOT
aSONdcSļaSKNYWYļMSLKNKXcMRWýŜMdcdXa^cW
YL]dK\dO9NZYaSONdS^OXKVOŜcTONXKU^\KU^YaKë
jako pewnego rodzaju deklaracje; dopiero rzeczyaS]^OdKMRYaKXSKdN\YaY^XOSSMRMdý]^Y^VSaYļë
YNdaSO\MSONVKTéPKU^cMdXéNLKĥYļëYdN\YaSO

%
28,2
54,7
19,5
14,1
10,2
18,8
14,1

=^aSO\NdOXSKNY^cMdéMONLKĥYļMSYdN\YaSO
:\KaSO  LKNKXcMR dKdXKMdcĥK YNZYaSONŚ$ „dbam o zdrowie, bo wiem, ¿e mogê dziêki
^OW__XSUXéëaSOV_MRY\¸LK^KUŜONĥ_QYMSO]dcë
]SýNYL\cW]KWYZYMd_MSOWUYXNcMTéSTKUYļMSé
ŜcMSKn:\KaSOLKNKXcMRXSONLKYdN\YaSO
bo nie ma na to czasu (tab. 4.).
ř\¸NĥKaSONdcYdN\YaS_
1ĥ¸aXcW Ś\¸NĥOW aSONdc Y dN\YaS_ LKdanych jest Internet, aczkolwiek stosunkowo
popularne s¹ równie¿ wszelkiego rodzaju media
„tradycyjne”, a tak¿e informacje uzyskiwane
od ¿ony/partnerki. Najmniej znaczenia badani
przywi¹zywali do tego, co us³yszeli od rodziny,
znajomych i przyjació³ oraz wspó³pracowników
(tab. 5.).

Podsumowanie
,KNKXSWýŜMdcŚXSaaSýU]dYļMSac]YUYYMOXSVS]aYTOdN\YaSOSNLKĥYļëYXSO3MR\Yd_WSOXSO
ZYTýMSKiNLKĥYļMSYdN\YaSOnY\Kd]ZY]YLcNLKĥYļMSWYQéļaSKNMdcëYN_ŜOTaSONdc^OY\O^cMdXOT
na ten temat, mimo ¿e dane literatury przedmiotu
dotycz¹ce bardziej ogólnych danych wskazuj¹ na
to, ¿e wysoka samoocena zdrowia dokonywana
przez mê¿czyzn czêsto nie przek³ada siê na ich
faktyczny stan zdrowia (co obrazuj¹ chocia¿by
dane nt. ich BMI).

Z przeprowadzonych badañ wstêpnych,
którym towarzyszy³y równie¿ rozmowy z badaXcWSacXSUKŜOXKTMdý]^]dcWŚ\¸NĥOWaSONdc
o zdrowiu jest dla nich Internet oraz media
„tradycyjne” (prasa, radio, TV). Podobne wyniki
zaprezentowano w pierwszym, jak dot¹d, raporMSOZYļaSýMYXcWdN\YaS_WýŜMdcdX$iDN\YaSO
– mêska rzecz”.
Stosunkowo wysoki poziom wiedzy na temat
dKMRYaKħdN\YaY^XcMRaļ\¸NLKNKXcMRWYŜO
acXSUKë d PKU^_ ŜO a ]UĥKN Q\_Zc LKNKaMdOT
aMRYNdSVSQĥ¸aXSOWýŜMdcŚXSdacU]d^KĥMOXSOW
ļ\ONXSWV_LacŜ]dcWY\KdŜOacUYXcaKVSZ\KMý
wymagaj¹c¹ dobrego zdrowia. Jednak dopiero
badania dotycz¹ce ich rzeczywistych zachowañ zdrowotnych odpowiedz¹ na pytanie, czy
faktycznie dbaj¹ oni o swoje zdrowie oraz jakie
]é_aK\_XUYaKXSKZYNOTWYaKXSK^OTNLKĥYļMS
Badania takie prowadzone s¹ obecnie
w grupie 600 mê¿czyzn w wieku produkcyjnym,
acUYX_TéMcMR Z\KMý _Wc]ĥYaé PSdcMdXé LéNŚ
_Wc]ĥYaYPSdcMdXéNYL\KXcMRMOVYaY]ZYļ\¸N
pracowników kilku przedsiêbiorstw na terenie
Polski.
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