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STRESZCZENIE

Wstęp. Edukacja zdrowotna to proces polegający na kształtowa-
niu zdobywanych umiejętności w celu zachowania, a także polep-
szania zdrowia zarówno własnego, jak i innych ludzi. Edukacja jest 
nieodłącznym, komplementarnym elementem promocji zdrowia. 
Zadaniem jej jest budzenie świadomości oraz kształtowanie po-
staw wobec zdrowia poszczególnych jednostek. W podstawowej 
opiece zdrowotnej (POZ) odgrywa istotną rolę. Prowadzona na 
odpowiednim poziomie zarówno wpływa na ograniczenie wydat-
ków w opiece zdrowotnej, jak również służy polepszeniu zdrowia 
społeczeństwa. 
Cel. Celem pracy jest uzyskanie opinii na temat wiedzy, zapotrze-
bowania na usługi z zakresu edukacji zdrowotnej, a także okre-
ślenie grupy osób szczególnie zainteresowanych korzystaniem 
z działań z zakresu edukacji zdrowotnej.
Materiał i metody. Ankieta została przeprowadzona na terenie 
Poznania w wybranych podmiotach leczniczych. Swym zasięgiem 
objęła 100 respondentów wybranych drogą losową spośród osób 
oczekujących na wizytę u lekarza POZ. Pytania dotyczyły wiedzy 
pacjentów na temat edukatora zdrowotnego w placówkach me-
dycznych. 
Wyniki i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwier-
dzono, iż pacjenci nie wiedzą, kim jest edukator zdrowotny, a także 
nie mają wiedzy z zakresu jego działań – aż 56% odpowiedzia-
ło negatywnie na zadane pytanie. Ponad połowa respondentów 
(52%) uważa także, iż lekarz nie poświęca im wystarczającej 
ilości czasu. Pomimo braku niezbędnych informacji dotyczących 
zawodu edukatora zdrowia znaczny odsetek pacjentów byłby 
skłony skorzystać z wiedzy wyżej wymienionego specjalisty, 
gdyby wizyta u niego była bezpłatna. 

SŁOWA KLUCZOWE: edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, 
podstawowa opieka zdrowotna.

ABSTRACT

Introduction. Health education is the process consisting in the 
development of acquired skills in order to maintain and improve 
own health and health of other people. Education is an inherent, 
complementary element of health promotion. Its role is aware-
ness-raising and development of individuals’ attitude towards 
health. In the primary health care (POZ) it plays a signifi cant role. 
Education provided at an adequate level both affects limiting of 
expenditure in health care and fosters the improvement in health 
of the society.
Aim. The aim of the study is to acquire the opinion concerning 
knowledge, demand for services in the scope of health education 
as well as defi ning a group of individuals particularly interested in 
benefi ting from measures in the scope of health education.
Material and methods. The questionnaire survey was conducted 
in the area of Poznań city in selected healthcare establishments. 
The scope of the survey covered 100 respondents selected on 
a random basis among individuals waiting for an appointment 
with a POZ physician. Questions referred to patients’ knowledge 
concerning a health educator in medical facilities.
Results and conclusions. Based on the survey performed it has 
been found that patients are not aware who is a health educa-
tor and they also do not have knowledge in the scope of his/her 
activity since as many as (56%) responded negatively to the qu-
estion asked. Over a half of respondents (52%) also believes that 
a physician does not devote suffi cient time to them. Despite the 
lack of the necessary information concerning a health educator’s 
job, a considerable percentage of patients are ready to use the 
knowledge of the aforementioned professional if a possibility to 
benefi t from a free-of-charge appointment is provided.

KEYWORDS: health education, health promotion, primary health 
care.

Wstęp
Edukacja zdrowotna to proces polegający na kształ-
towaniu posiadanych umiejętności czy zdobywaniu 
wiedzy z zakresu ochrony zdrowia w celu zmiany okre-
ślonego zachowania. Edukacja nie tylko ukierunkowa-

na jest na przekazywanie niezbędnych informacji, ale 
sprzyja również podwyższeniu motywacji czy służy 
zwiększeniu pewności siebie [1]. 

Edukacja zdrowia w podstawowej opiece zdrowot-
nej (POZ) odgrywa nie tylko istotną rolę w profi laktyce 
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czy promocji zdrowia, ale ma także decydujące znacze-
nie w tzw. medycynie naprawczej. Właściwie wyedu-
kowany pacjent będzie skuteczniej uczestniczył w pro-
cesie leczenia, co pozytywnie wpłynie na cały proces 
jego rekonwalescencji [2]. Zasadniczą rolę edukacyjną 
w placówkach ochrony zdrowia odgrywają tzw. eduka-
torzy zdrowia, którzy – odpowiednio przeszkoleni i przy-
gotowani – sprzyjają zachowaniu i umocnieniu zdrowia 
społeczeństwa [3]. Do zadań edukatora zdrowia, oprócz 
przekazywania niezbędnej wiedzy z zakresu zdrowia 
i choroby, należy również stosowanie odpowiednich 
metod wpływających na poprawę zdrowia pacjentów 
[2]. Istotne jest, aby edukacja zdrowotna skierowana 
była nie tylko do osób chorych, potrzebujących opieki, 
lecz przede wszystkim nakierowana została w formie 
działań z zakresu profi laktyki na osoby zdrowe. Eduka-
cja w POZ może być przeprowadzana w różny sposób, 
aczkolwiek zaplanowane i ustrukturalizowane działanie 
związane z określeniem wiedzy pacjenta w skuteczny 
sposób pozwoli odpowiednio zaprojektować zadanie 
związane z edukacją. Prowadzenie zajęć edukacyjnych 
przez wykwalifi kowanego specjalistę  decyduje o suk-
cesie procesu leczniczego. Działania z zakresu eduka-
cji obejmować mogą nie tylko dzieci oraz młodzież, ale 
również skierowane są do osób dorosłych. W przypad-
ku edukatora istotne znacznie ma odpowiednie podej-
ście wobec „pacjenta” [4]. 

Cel
Celem jest uzyskanie opinii na temat wiedzy, zapotrze-
bowania na usługi z zakresu edukacji zdrowotnej, a tak-
że określenie grupy osób szczególnie zainteresowanych 
korzystaniem z działań z zakresu edukacji zdrowotnej.

Materiał i metody
Ankieta została przeprowadzona na terenie Poznania 
w wybranych podmiotach leczniczych. Swym zasię-
giem objęła 100 respondentów wybranych drogą losową 
spośród osób oczekujących na wizytę u lekarza POZ. 
Ankieta zawierała pytania własnej konstrukcji, dotyczą-
ce wiedzy pacjentów na temat edukatora zdrowotnego 
w podmiotach działalności leczniczej, opinii na jego te-
mat, a także możliwości skorzystania z jego usług.

Wyniki 
W przeprowadzonym badaniu ponad połowa pacjen-
tów (52%) uważa, iż lekarz nie poświęca im wystar-
czającej ilości czasu. Spośród ankietowanych 34% 
nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie czasu wizyty 
w gabinecie lekarskim, natomiast 14% nie ma zdania 
na ten temat.

Wśród przebadanych pacjentów POZ na pytanie 
dotyczące wiedzy o edukatorze zdrowotnym aż 56% 

respondentów odpowiedziało negatywnie, z kolei 44% 
ankietowanych miało informację na temat edukatora. 
Większość pacjentów (68%) stwierdziła, iż wprowa-
dzenie edukatora zdrowotnego do podmiotu działalno-
ści leczniczej byłoby dobrym rozwiązaniem. Spośród 
ankietowanych 2% udzieliło negatywnej odpowiedzi, 
a pozostałe 26% respondentów nie miało zdania na ten 
temat (Rycina 1). 

Rycina 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy uważa 
Pan/Pani, że wprowadzenie edukatora zdrowotnego w podmiocie 
leczniczym jest dobrym rozwiązaniem?” 
Figure 1. The percentage division of answers to the question: ‘Do you 
think that the introduction of the health educator in the healthcare esta-
blishment is a good solution?’

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis

Po zapoznaniu się przez ankietowanych z rolą, jaką 
edukator zdrowia odgrywa w placówkach medycznych, 
38% respondentów odpowiedziało, iż skorzystałoby 
z usług ww. specjalisty, gdyby wizyta u niego była bez-
płatna. W sytuacji odpłatnej usługi 32% badanych zde-
klarowało chęć skorzystania z porad edukatora zdrowia, 
a 28% pacjentów nie miało zdania na ten temat. Tylko 2% 
badanych nie wyraziło pozytywnej opinii (Rycina 2).

Rycina 2. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy wiedząc, 
kim jest edukator zdrowotny i mając możliwość skorzystania z wiedzy 
edukatora odnośnie sposobu postępowania w jednostkach chorobo-
wych, skorzystałby Pan/skorzystałaby Pani z tej możliwości?”
Figure 2. The percentage  division of answers to the question: ‘If you 
knew who the health educator was, and ha adn opportunity to benefi t 
from his/her knowledge about the follow up in diseases, would you 
take that opportunity?’

Powyższe pytanie zostało dodatkowo rozpatrzone 
pod względem wieku pacjentów. Grupą, która częściej 
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zdeklarowała chęć skorzystania z usług edukatora 
zdrowia, były osoby w przedziale wiekowym do 30 lat 
(90%). W starszych grupach wiekowych występuje na-
tomiast znaczny odsetek osób niezdecydowanych co do 
możliwości odniesienia korzyści z edukacji zdrowotnej. 
W przedziale wiekowym 31–50 lat odsetek ten to 47%, 
a w przypadku pacjentów powyżej 51 lat – 38% (Rycina 3).

Rycina 3. Procentowy rozkład na pytanie: „Czy wiedząc, kim jest edu-
kator zdrowotny i mając możliwość skorzystania z wiedzy edukatora 
odnośnie sposobu postępowania w jednostkach chorobowych, sko-
rzystałby Pan/skorzystałaby Pani z tej możliwości?”
Figure 3. The percentage  division of answers to the question: ‘If you 
knew who the health educator was, and had an opportunity to benefi t 
from his/her knowledge about the follow up in diseases, would you 
take that opportunity?’

Źródło: opracowanie własne.
Source: author’s own analysis.

Na pytanie dotyczące obaw pacjentów, jakie mieliby 
w sytuacji skorzystania z usługi edukatora zdrowotnego, 
znaczna większość pacjentów (46 osób) odparła, że nie 
miałaby żadnych obaw. Spośród ankietowanych 20% 
stwierdziło, że nie ma zaufania do tego typu specjalisty. 
Podobna liczba osób (18%) obawia się braku odpowied-
nich kwalifi kacji w zakresie leczenia chorób, 14% prze-
badanych – wysokiej ceny, a 12% – braku czasu. Dla co 
dziesiątego respondenta barierę stanowi przekazywanie 
informacji dotyczących chorób kolejnym osobom. 

Dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, iż 
znaczna część pacjentów nie ma wiedzy dotyczącej roli, 
jaką edukator zdrowotny odgrywa w podmiotach lecz-
niczych. Otrzymane wyniki budzą niepokój ze względu 
na fakt, iż edukacja zdrowotna w podstawowej opiece 
zdrowotnej powinna pełnić kluczową funkcję. Podmioty 
działalności leczniczej są jednym z miejsc, w których 
powinna zostać zrealizowana edukacja. POZ w systemie 
ochrony zdrowia zapewnia pacjentom pierwszy kontakt 
z opieką zdrowotną [5]. Głównymi zadaniami podmio-
tów leczniczych są poprawa i utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia społeczeństwa oraz pobudzenie w pacjentach 
świadomości na temat dbania o własne zdrowie. Istotne 
jest, że prawidłowo realizowana edukacja przyczynia się 
do zapobiegania występowaniu wszelkich czynników 

zachorowania. Osobami odpowiednio przygotowanymi 
do wypełniania ww. zadań w placówkach leczniczych są 
edukatorzy zdrowia. Obecność ich w POZ przyczyniłaby 
się do wsparcia lekarza w realizacji niezbędnych zadań 
związanych z profi laktyką czy szeroko rozumianą pro-
mocją zdrowia, która odgrywa znaczącą rolę w zapobie-
ganiu i występowaniu chorób [2]. W przeprowadzonym 
badaniu znaczna część respondentów (52%) uważa, 
że lekarz nie poświęca im wystarczającej ilości czasu 
w celu udzielania niezbędnych informacji. Spowodowa-
ne jest to faktem, iż lekarze podczas wizyty pacjenta 
w gabinecie zobowiązani są do wypełniania niezbęd-
nych formularzy [6] i wprowadzania danych do systemu 
komputerowego. Dobrym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie wydzielonych poradni czy gabinetów zdrowia, 
które funkcjonowałyby w placówkach medycznych. 
Wówczas lekarz POZ kierowałby danego pacjenta do 
edukatora zdrowotnego, którego zadaniem byłoby 
udzielanie niezbędnych informacji na temat posiada-
nych schorzeń. Pracowałby on pod kontrolą lekarza 
oraz współpracowałby z pozostałym personelem me-
dycznym (pielęgniarką, położną, fi zjoterapeutą) w celu 
doskonalenia wspomnianej edukacji zdrowotnej. Niższe 
wynagrodzenie za pracę dla edukatorów, niebędących 
lekarzami, stwarza możliwość poświęcenia pacjentom 
znacznej ilości czasu na promocję zdrowia oraz profi -
laktykę przy wykorzystaniu podobnych nakładów fi -
nansowych. Działania te w głównej mierze spowodują 
ograniczenie wydatków w systemie ochrony zdrowia [2]. 
Działania związane z  promocją zdrowia oraz profi lak-
tyką byłyby podstawowym zadaniem ww. specjalistów 
w placówkach medycznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, iż 
osoby starsze w większym stopniu niż osoby młodsze 
były niezdecydowane, czy skorzystałyby z usług edukato-
ra medycznego, gdyby istniała taka możliwość. Starsi pa-
cjenci mają większe zaufanie do lekarzy niż do pozosta-
łych pracowników ochrony zdrowia. Wynikać to może 
z przekonania, iż to właśnie lekarz w podstawowej opie-
ce zdrowotnej jest jedyną kompetentną osobą, która ma 
niezbędną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności do po-
prawy zdrowia chorego [7]. Ważnym elementem, który 
mógłby przyczynić się do wzrostu zaufania do instytucji 
edukatora zdrowotnego, byłoby zwiększenie ilości kam-
panii społecznych uświadamiających rolę oraz zakres 
działań specjalistów edukacji zdrowotnej. Z kolei osoby 
w przedziale wiekowym do 30 lat są bardziej skłonne 
skorzystać z usług edukatora. Ważne jest, aby dostoso-
wać odpowiednie programy profi laktyczne dla tej grupy 
wiekowej. Działania związane z ochroną zdrowia wpłyną 
nie tylko na polepszenie jej stanu zdrowia, ale również 
przyczynią się do zapobiegania występowaniu chorób 
w przyszłości. Wac i wsp. zauważają, że przekazywanie 
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przez edukatorów zdrowotnych rzetelnych informacji 
o chorobach, zagrożeniach, postępowaniu diagnostycz-
no-leczniczym jest niezwykle istotnym procesem na 
drodze poszukiwań właściwych zachowań czy postaw 
zdrowotnych, zmierzających w konsekwencji do polep-
szenia stanu zdrowia, a tym samym – jakości życia [8]. 
Dowodzi to znaczenia roli edukatora zdrowotnego oraz 
zapotrzebowania na tego rodzaju porady w różnym wie-
ku i szerokich dziedzinach medycyny. 

Znaczna część respondentów (68%) pomimo braku 
wiedzy na temat roli, jaką odgrywa edukator zdrowotny, 
twierdzi, iż wprowadzenie go do podmiotu leczniczego 
byłoby dobrym rozwiązaniem. Nadal w systemie ochro-
ny zdrowia wszelkie zadania związane z kształtowaniem 
postaw prozdrowotnych są niedoceniane. Jest to zjawi-
sko negatywne, ponieważ działania te wpływają zarówno 
na świadomość, jak i zachowanie jednostki [4]. Badanie 
to pokazuje, że pacjenci nie otrzymują odpowiedniej ilo-
ści porad specjalisty w kwestii ochrony zdrowia. Istotne 
znaczenie ma wzrost świadomości społeczeństwa na te-
mat zdrowego stylu życia. Respondenci zauważają, że 
nie tylko właściwe odżywianie się czy uprawianie spor-
tu wpływają na poprawę zdrowia, ale ważnym elemen-
tem są również wszelkie działania związane z szeroko 
rozumianą profi laktyką. Promocja zdrowia nie powinna 
ograniczać się do podstawowej opieki zdrowotnej, ale 
mogłaby być również świadczona w innych placówkach, 
takich jak: sanatoria, szpitale, szkoły czy miejsca pracy. 
Działania te przyczyniłyby się do częstszego kontaktu 
osoby zainteresowanej z promotorem zdrowia. 

Znaczna część respondentów (46 osób) uważa, że 
bez żadnych obaw korzystałaby z pomocy edukatora 
zdrowotnego. Pozostała część badanych nie ma zaufa-
nia do tego typu specjalisty oraz uważa, że edukator nie 
ma odpowiednich kwalifi kacji do udzielania porad doty-
czących zdrowia. Obawy te wynikają przede wszystkim 
z faktu, iż specjalista ten rzadko pracuje w ramach POZ, 
co skutkuje brakiem wiedzy pacjentów na temat jego kom-
petencji czy umiejętności. Konieczność odbycia wizyty 
w gabinecie edukatora zdrowotnego mogłaby być waż-
nym elementem wprowadzanym do podmiotów leczni-
czych. Działania te zwiększyłyby wiedzę na temat roli, jaką 
odgrywa edukator zdrowotny, ale również wpłynęłyby na 
zwiększenie świadomości dotyczącej dbania o własne 
zdrowie. Atrakcyjność promocji zdrowia pełni także istotną 
funkcję w przekazywaniu informacji dotyczących szeroko 
rozumianych zachowań zdrowotnych [9].

Wnioski
Wprowadzenie funkcji edukatora zdrowia w POZ nakie-
rowane jest na podwyższenie zarówno standardu, jak 
i zakresu działań z obszaru promocji zdrowia i profi lak-
tyki. Wzmocnienie tych działań jest ważnym elementem 

w kwestii obniżenia kosztów ochrony zdrowia. Specja-
liści z zakresu edukacji zdrowotnej, dysponujący od-
powiednią wiedzą oraz doświadczeniem dotyczącym 
problemów zdrowotnych, w istotny sposób mogą przy-
czynić się do podwyższenia wiedzy pacjentów, a co za 
tym idzie – poprawy zdrowia całego społeczeństwa. 
Niezwykle ważne jest również zwiększenie świadomo-
ści pacjentów na temat edukatora zdrowotnego oraz 
jego roli w ochronie zdrowia.
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