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Zdrowie jest w ludzkiej kulturze obiektem powszechnego zainteresowania 
i odwiecznym celem pożądania. Jako dobro szczególnie cenne stało się ono 
przedmiotem wielowątkowej refleksji oraz różnych działań indywidualnych 
i zbiorowych podejmowanych na rzecz jego ochrony. Od zawsze jednak zdro
wie było traktowane przede wszystkim jako dobro jednostkowe, i nadal tak 
w przeważającej mierze jest, dlatego odpowiedzialność za nie spoczywała 
i spoczywa na barkach samych zainteresowanych nim jednostek oraz - w jesz
cze większym stopniu, a niejednokrotnie nawet niemal wyłącznie - na barkach 
tych, którym w ramach społecznego podziału pracy przypadła rola jego obroń
ców. To same jednostki, których zdrowie było zagrożone, zwracały się o pomoc 
do profesjonalnych uzdrowicieli, poddając się narzuconemu przez nich rygoro
wi, wynikającemu z posiadanej przez tych ostatnich wiedzy i kompetencji do 
przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia. Odpowiedzialność za zdrowie była 
przede wszystkim odpowiedzialnością uzdrowiciela i jego pacjenta, społeczność 
zaś, której część oni stanowili, była właściwie z zakresu podmiotowego tej od
powiedzialności wyłączona.

W czasach współczesnych sprawa zdrowia i stosunku do niego mocno się 
jednak skomplikowała. Zdrowie przestało być przedmiotem jedynie działań in
dywidualnych, stając się w coraz większym stopniu domeną poczynań zbioro
wych, w których organizowaniu zaznacza się stale rosnący udział państwa i jego 
instytucji. Znacznemu rozszerzeniu uległ też zakres tych działań. O ile dawniej 
były one nakierowane głównie na przeciwdziałanie występującym zagrożeniom 
rzeczywistym, na zwalczanie pojawiających się i rujnujących zdrowie chorób, 
które stały się wrogiem głównym sztuki medycznej, ją samą przekształcając 
w sui generis sztukę wojenną, o tyle współcześnie coraz większą rolę odgrywają 
działania uprzedzające przyszłe zagrożenia, mające im zapobiegać lub tłumić 
w zarodku możliwość ich wystąpienia, a nawet wręcz uniemożliwić ich przyszłe 
pojawienie się przez stworzenie warunków zapobiegających działaniu przyczyn 
ich zaistnienia. Odpowiedzialność za coraz szerzej pojmowane zdrowie rozkłada 
się na wiele podmiotów, pośród których rola samych zainteresowanych nim 
bezpośrednio jednostek ulega postępującej minimalizacji. Przy tym wszystkim 
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ta coraz szerzej rozumiana sztuka ochrony zdrowia nie straciła zbyt dużo ze 
swojego militarnego charakteru, nadal odwołując się do wojennej metaforyki, 
pełnej kampanii, akcji zwalczania i działań na wielu frontach, ale repertuar jej 
środków poszerzył się znacznie, dalece wykraczając - żeby pozostać przy mili
tarnej metaforyce - jedynie poza ramy wojen obronnych i obejmując wojny 
prewencyjne oraz wyścig zbrojeń, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla in
dywidualnej i zbiorowej świadomości.

Wysokiemu statusowi zdrowia w hierarchii dóbr społecznie pożądanych to
warzyszyła zawsze wielostronna refleksja nad jego rozmaitymi aspektami. Pod
sycana praktycznym interesem ciekawość popychała ludzi ku poszukiwaniom 
przyczyn i mechanizmów tego wszystkiego, co zdrowiu zagraża i je niszczy. 
Sztuka leczenia musiała się przecież opierać na solidnej wiedzy dającej pozna
nie i zrozumienie genezy oraz przebiegu procesów chorobowych. Wiedza me
dyczna, zgodna zawsze ze stanem wiedzy ogólnej, przynosiła wyjaśnienie ro
dzącej się i rozwijającej patologii i podsuwała sposoby postępowania, które po
zwalały na przeciwdziałanie jej. Ale obok wiedzy o tym, co zdrowie niszczy 
i jak się temu przeciwstawiać, rozwijała się równolegle refleksja nad tym, jak 
postępować wobec tych, których zdrowie jest zagrożone. Refleksja ta przybie
rała przede wszystkim formę zbioru obowiązków ciążących na zawodowych 
uzdrawiaczach, obowiązków wobec samych chorych, wobec własnej wiedzy 
i sztuki, wobec własnej profesji oraz wobec własnej społeczności. Ta tradycja, 
której kamieniem węgielnym była przysięga Hipokratesa, a której współczes
nym ucieleśnieniem są kodeksy etyki zawodowej lekarzy i przedstawicieli in
nych profesji medycznych, uległa w naszych czasach znacznemu poszerzeniu, 
odzwierciedlającemu przemiany w podejściu do zdrowia, jakie się w ostatnim 
stuleciu dokonały. Z jednej strony było to spojrzenie na sprawy zdrowia 
z punktu widzenia pacjenta nie tylko jako przedmiotu, ale i podmiotu działań 
w tej sferze, czego symbolicznym wyrazem było odkrycie, że pacjent jest oso
bą1, z którego to faktu wyniknęły daleko idące konsekwencje. Zrodzona w la
tach 60. XX wieku bioetyka może być z tej perspektywy traktowana jako spek
takularny przejaw procesu upodmiotowienia pacjenta, który doprowadził do 
radykalnej transformacji sposobu podejmowania decyzji medycznych2. Z dru
giej zaś strony było to spojrzenie na zdrowie z punktu widzenia zbiorowości, 
ujmujące je pod kątem potrzeb i zagrożeń całej populacji, w którym główny na
cisk położony jest na dobro wspólne całej zbiorowości, a dobro i prawa jednost
ki zostają podporządkowane w większym lub mniejszym stopniu interesowi 
zbiorowemu. Ważnym impulsem do rozwoju takiego podejścia stało się powo
łanie Światowej Organizacji Zdrowia i przyjęcie przez nią Konstytucji, 

1 Ramsey P. (1970), The Patient as Person, New Haven, Yale University Press [wyd. polskie: 
Ramsey P. (1978), Pacjent jest osobą, Warszawa, Wydawnictwo PAX],

2 Rothman D.J. (1991), Strangers At the Bedside. A History of How Law and Bioethics Trans
formed Medical Decision Making, New York, Basic Books.
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a zwłaszcza powszechnie znanej dziś definicji zdrowia wyrażonej w jej pream
bule. Definicja ta, projektująca w swoim charakterze, ujmując zdrowie w sensie 
pozytywnym, wykraczającym poza „brak choroby lub ułomności” ku stanowi 
„zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej”3, nałożyła na państwa 
obowiązek podejmowania wszystkich niezbędnych działań prowadzących do 
poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństw i stworzenia warunków dla jego 
stałego doskonalenia.

3 Dz.U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477 z późn. zm.

Ta dwoistość sposobu pojmowania zdrowia, w którym współistnieją dwie 
odmiennie zorientowane perspektywy - jednostkowa i zbiorowa - pociąga za 
sobą spore komplikacje w analizie aspektów etycznych zdrowia publicznego. 
Perspektywa jednostkowa wnosi ze sobą do dyskursu etycznego cały bagaż wy
pracowanych przez wieki zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu 
lekarza wraz ze znacznymi modyfikacjami, jakim został on poddany w kilku 
ostatnich dziesięcioleciach za sprawą odkrycia i ugruntowania autonomicznej 
pozycji pacjenta w grze o zdrowie. Perspektywa zbiorowa z kolei musi się od
nosić z konieczności do uwarunkowań ponadjednostkowych, w których indywi
duum jest tylko elementem większej całości, a przedmiotem podejmowanych 
działań jest dobro tej całości, niekoniecznie zbieżne z dobrem poszczególnych 
jednostek. W zderzeniu tych dwu perspektyw dokonuje się rzecz paradoksalna: 
wolność jednostki, wyrażająca się w jej prawie do współdecydowania z leka
rzem o sposobie postępowania terapeutycznego, zostaje poddana licznym ogra
niczeniom wynikającym z zasad i celów prowadzonej przez władze (od władz 
lokalnych po władzę państwową) polityki ochrony i propagowania zdrowia. Pa
cjent jako jednostka dopiero co wyzwolona spod panowania tradycyjnego me
dycznego paternalizmu traci część swojej autonomii na rzecz rozmaitych insty
tucji życia zbiorowego, przede wszystkim instytucji władzy, rozstrzygających za 
nią, co w aspekcie zdrowotnym leży w jej najlepiej pojętym interesie. Co cieka
we, uzasadnienie dla tego ograniczenia przypomina to, które przez wieki legi
tymizowało władzę lekarza nad pacjentem. Z jednej strony jest to odwołanie się 
do dobra jednostki jako celu podejmowanych działań, z drugiej zaś przekonanie 
o tym, że podmiot zbiorowy tych działań dysponuje nieporównanie większą 
wiedzą o tym, co dobre dla poszczególnych jednostek i całej zbiorowości, niż 
one same kiedykolwiek mogłyby osiągnąć. Paternalizm zatem, wyeliminowany 
niemal całkowicie z indywidualnej relacji lekarz - pacjent, znajduje swoje peł
noprawne miejsce w płaszczyźnie działań zbiorowych, stając się jakby znakiem 
firmowym etyki zdrowia publicznego i sankcjonując różne formy nacisku, pre
sji, a nawet przymusu, jakim dla jej dobra, ale nierzadko wbrew jej woli, może 
być poddawana jednostka.

Kwestia paternalizmu nie jest jednak wcale tak jednoznaczna. Zdelegitymi- 
zowany na terenie bioetyki w latach jej „burzy i naporu” („Bioetyka w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przejawiała bardzo silną tendencję do od
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rzucenia paternalizmu jako nieusprawiedliwionej ingerencji w autonomię [jed
nostki]”4 - pisał Tom Beauchamp w Encyklopedii bioetyki), ostał się - co praw
da w wydaniu znacznie osłabionym - w rzeczywistym świecie w relacjach le
karz - pacjent nie tylko za sprawą oporu środowisk medycznych i części kon
serwatywnie nastawionych pacjentów, ale przede wszystkim dlatego, że wyszły 
na jaw słabości samej koncepcji autonomii pacjenta oraz istotne sprzeczności 
między fundamentalnymi zasadami bioetyki. Koncepcja autonomii opiera się na 
nieco utopijnym założeniu, że w pełni poinformowany pacjent dokona racjonal
nego wyboru, tj. wybierze to, co będzie stanowić obiektywnie najlepsze dla jego 
zdrowia rozwiązanie w sytuacji, w jakiej się znalazł. Praktyka wykazała jednak, 
że pacjenci, czy to kierując się własnym egoistycznym interesem, czy to pozo
stając pod wpływem żywionych przekonań światopoglądowych, kulturowych 
lub religijnych, czy też na skutek oddziaływania czynników psychologiczno- 
-emocjonalnych, dokonują niejednokrotnie wyborów, które przynoszą im mniej 
korzyści lub więcej szkody niż rozwiązania przez nich odrzucone. Może więc 
dochodzić do sytuacji, w której hołdowanie zasadzie autonomii będzie prowa
dziło do naruszenia innej z podstawowych zasad etycznych wiążących lekarza, 
mianowicie zasady dobroczynności (beneficence). Dostrzeżenie tego faktu do
prowadziło do częściowej rehabilitacji paternalizmu, ale w osłabionej wersji, 
dopuszczającej interwencje niezgodne z wolą pacjenta, tylko wtedy jednak, gdy 
ta jest jawnie bezrozumna, a decyzja pacjenta wynika z niedostatku jego rze
czywistej kompetencji decyzyjnej. Paternalizm odzyskał więc częściowo rację 
bytu za sprawą powiązania go z ideą obiektywnego dobra pacjenta5. Dobro to 
może być ujmowane w różny sposób, albo w kategoriach obiektywnej korzyści 
terapeutycznej, albo też najlepiej pojętego interesu własnego.

4 Beauchamp T.L. (1995), Paternalism, [w:] Reich W.T. (red.), Encyclopaedia of Bioethics, 
vol. 4, s. 1920, New York, Simon & Schuster Macmillan [II wyd.].

5 Pellegrino E.D., Thomasma D.C. (1988), For the Patient’s Good: The Restoration of Benefi
cence in Health Care, New York, Oxford University Press.

O ile pogodzenie dominującej roli autonomii jednostki z motywowanym za
sadą dobroczynności niewielkim dodatkiem słabego paternalizmu wydaje się 
w miarę łatwym zadaniem w praktyce medycznej (choć nie jest to zupełnie pro
sta sprawa, o czym może świadczyć ogromna liczba kazusów sądowych zna
nych z praktyki brytyjsko-amerykańskiej), o tyle w dziedzinie zdrowia publicz
nego jest ono niepomiernie bardziej skomplikowane. Co więcej, przewaga pa
ternalizmu, często w jego wersji mocnej, wydaje się nieunikniona, gdyż celem 
zorganizowanych działań w sferze zdrowia publicznego jest w pierwszym rzę
dzie dobro społeczności, której te działania dotyczą, nie zaś „zupełna pomyśl
ność” jednostek. Ta ma być bowiem rezultatem całościowej działalności w za
kresie zapobiegania możliwym chorobom i przedwczesnej umieralności, elimi
nowania ze środowiska życia i pracy czynników zdrowiu niesprzyjających, 
a mogących ujawniać swoje skutki w długiej perspektywie czasowej, propago
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wanie stylu życia ułatwiającego zachowanie przez jednostki dobrej kondycji 
zdrowotnej i dążenie do eliminacji tych rodzajów zachowań, które niosą ze sobą 
różnego rodzaju ryzyko zdrowotne, czy wreszcie szeroko zakrojonej edukacji 
prozdrowotnej. Żeby takie działania mogły być efektywne w skali zbiorowej, 
musi być nimi objęta cała wchodząca w grę populacja, a składające się na nią 
jednostki powinny być skłonione do podporządkowania się tym działaniom za 
pomocą różniących się stopniem intensywności i opresyjności form perswazji 
i nacisku, nie wykluczając w pewnych sytuacjach nawet zorganizowanego 
(przede wszystkim administracyjnego) przymusu. Jednostka musi się zatem 
podporządkować różnorodnym ograniczeniom narzuconym dla jej perspekty
wicznego dobra, ale nieraz dotkliwie uciążliwym w bieżącym kursie codzienne
go życia. Aby to ograniczenie wolności jednostki mogło być usprawiedliwione, 
działania w sferze zdrowia publicznego wymagają bardzo rzetelnego uzasadnie
nia merytorycznego, opartego na solidnej wiedzy, dokładnym rozeznaniu celów, 
doborze odpowiednich do nich środków oraz - co równie istotne - szerokiej 
aprobaty społecznej, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia otwartej debaty pu
blicznej i opierającej się na społecznym zaufaniu do tych, którzy te działania 
proponują, oraz do wszystkich, którzy będą kierować ich realizacją.

Wysuwający się na plan pierwszy w obszarze etyki zdrowia publicznego 
możliwy konflikt paternalizmu działań zbiorowych z autonomią i wolnością 
jednostki nie jest jednak w naszym życiu czymś wyjątkowym. Przeciwnie - do 
istoty życia w ludzkiej zbiorowości przynależy konieczność nakładania na jed
nostki pewnych, nieraz daleko idących ograniczeń, by chronić w ten sposób do
bro i interesy, a nawet samą egzystencję nie tylko poszczególnych jednostek, ale 
także całej społeczności. Kwestią do dyskusji jest tylko zakres tych ograniczeń 
i sposób dyscyplinowania jednostek, żeby chciały się w ich ramach utrzymywać. 
Wydaje się rzeczą ze wszech miar rozsądną i moralnie słuszną, by skala i inten
sywność środków zastosowanych w celu skłonienia ludzi do przejawiania za
chowań pożądanych i unikania niewskazanych pozostawały we właściwej pro
porcji do realnych korzyści i zagrożeń wchodzących w danym wypadku w grę. 
Na przykład metody kontroli zachorowań na choroby zakaźne (system szczepień 
ochronnych, obowiązek poddania się testom diagnostycznym, izolacja i kwa
rantanna wobec osób chorych lub nosicieli chorobotwórczych mikrobów - żeby 
wymienić tylko kilka spośród typowych dla tej sytuacji środków) będą się 
znacznie różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze świnką, czy też 
z AIDS. Społeczne przyzwolenie i skłonność do poddania się narzuconym rygo
rom będzie zależeć także od tego, jak poważnie traktowane jest konkretne za
grożenie oraz do jakiego stopnia przedsięwzięte środki zapewniają skuteczną 
ochronę (albo też do jakiego stopnia skłonni jesteśmy wierzyć w ich skutecz
ność). Toteż szczepienia chroniące przed chorobami zakaźnymi wieku rozwo
jowego mogą być zaakceptowane jako procedury obowiązkowe, podczas gdy 
szczepienia przeciw grypie mogą jedynie uzyskać status procedur zalecanych, 
chociaż bardzo aktywnie propagowanych. Te pierwsze ocierają się o stosowanie 
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przymusu wraz z całym arsenałem środków właściwych jego użyciu do możli
wych sankcji za niesubordynację włącznie, drugim zaś pozostają jedynie środki 
łagodnej perswazji.

Supremacja interesu zbiorowego nad jednostkowym może także prowadzić 
do naruszenia innych jeszcze istotnych zasad etycznych, do których przestrze
gania przywykliśmy. Konieczność zapobieżenia zarażeniu przez chorą jednostkę 
innych członków społeczeństwa może uprawniać do ograniczenia jej prawa do 
ochrony prywatności albo do uchybienia zasadzie zaufania przez zmniejszenie 
zakresu lub nawet całkowite odstąpienie od zachowania tajemnicy lekarskiej. 
We wszystkich takich wypadkach jedynym usprawiedliwieniem rozmyślnego 
wyrządzenia konkretnej jednostce szkody spowodowanej naruszeniem jej pod
stawowych praw może być tylko niepodważalna wyższość dóbr innych jedno
stek, które mają być chronione w wyniku podjętych działań, lub też znaczna 
przewaga oczekiwanych korzyści nad stratami, wynikająca z dokonanego skru
pulatnie bilansu korzyści i strat. Niezależnie jednak od tego, jak dobrze uzasad
nione będzie podjęte działanie, dwie rzeczy zdają się nie budzić wątpliwości. Po 
pierwsze, właściwa zdrowiu publicznemu perspektywa zbiorowa nieuchronnie 
musi prowadzić do uszczuplenia praw przynajmniej niektórych jednostek i roz
porządzenia ich losem wbrew ich woli i interesowi. Po drugie, najlepiej nawet 
przemyślane reguły funkcjonowania instytucji zdrowia publicznego muszą 
przedkładać interes zbiorowy nad jednostkowym, gdyż są podejmowane 
w imieniu i na rzecz tych, których dotyczą i którym mają przynieść korzyść. 
Sami zaś beneficjenci nie muszą w podejmowaniu decyzji i ustalaniu tych reguł 
uczestniczyć, a często są z tego procederu po prostu wykluczeni. Takie są bo
wiem twarde reguły stanowienia polityki i podejmowania decyzji dotyczących 
losów całych zbiorowości.

Kwestia paternalizmu, który kryje się za dążeniem do zapewnienia maksi
mum korzyści dla maksymalnej liczby jednostek i realizacji optimum dobra 
wspólnego, niezwykle istotna dla etyki zdrowia publicznego, nie wyczerpuje 
jednak całego zakresu właściwej dlań problematyki etycznej. Wypada przy
najmniej wspomnieć płaszczyznę, na której bioetyka spotyka się z etyką zdro
wia publicznego w harmonijnym współistnieniu. Jest to sfera moralnej wagi 
kosztów ochrony i propagowania zdrowia oraz uprawnionych sposobów kon
trolowania wzrostu tych kosztów, a także społecznie akceptowalnego podziału 
ponoszonych obciążeń i osiąganych z tego tytułu korzyści. Przedmiot i granicę 
dyskursu w tym zakresie wyznacza pojęcie sprawiedliwości, wystarczająco 
wszechstronnie rozpoznane i poddane różnorodnej refleksji na gruncie bioetyki 
(żeby przywołać tutaj tylko emblematyczną dla tej tematyki pracę Normana Da- 
nielsa6), a wymagającą bardziej wnikliwych analiz w dziedzinie zdrowia pu
blicznego. Daleko większa heterogeniczność tej ostatniej wobec klasycznej me
dycyny naprawczej (która też zresztą nie jest dziedziną jednorodną) i związanej 

6 Daniels N. (1985), Just Heath Care, New York, Cambridge University Press.
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z nią bioetyki sprawia, że skala komplikacji koniecznych do rozważenia pro
blemów jest dużo większa. Samo wskazanie głównych obszarów tematycznych 
może co prawda prowadzić do wniosku, że są to sprawy w miarę dobrze znane, 
ich złożoność jest jednak sama w sobie wyzwaniem dla tych, którzy je podej
mują. Kwestie równomiernego rozłożenia ponoszonych kosztów, sprawiedliwej 
dystrybucji owoców podejmowanych działań, zapewnienia słusznego do nich 
dostępu, konieczności stanowienia priorytetów i narzucania ograniczeń oraz 
wyboru odpowiedniej strategii w tym zakresie to najważniejsze z zagadnień, ja
kich nie można pominąć. Dochodzi do tego jeszcze konieczność zapewnienia 
równowagi między różnymi rodzajami działań i realizowanych polityk: zdro
wotnej, społecznej, przemysłowej, ekologicznej i innych, których wpływ na 
zdrowie publiczne jest istotny, chociaż nie zawsze dostrzegalny przy pobieżnym 
oglądzie spraw.

Musi to prowadzić do podjęcia jeszcze jednego aspektu, kluczowego zwłasz
cza dla etyki zdrowia publicznego, a z trudem poddającego się tematyzacji 
i analizie. Jest to aspekt odpowiedzialności. O ile w wymiarze jednostkowym 
problem odpowiedzialności nie nastręcza szczególnych trudności teoretycznych, 
o tyle w stosunku do zdrowia publicznego jest on znacznie bardziej złożony. 
Wielość i różnorodność prowadzonych polityk, strategii i działań oraz rozma
itość podmiotów je realizujących, a także - czy może przede wszystkim - fakt, 
że są to w przeważającej mierze podmioty instytucjonalne, powoduje, że odpo
wiedzialność ta rozkłada się między wielu niedostatecznie zidentyfikowanych 
i niewystarczająco umotywowanych aktorów, którzy mogą przejawiać tendencję 
do unikania jej ponoszenia albo do pomniejszania w tym swojej roli. Odpowie
dzialność ta łatwo może ulec rozmyciu, zwłaszcza że jest to odpowiedzialność 
przed słabo ustrukturyzowanym podmiotem zbiorowym, jakim jest społeczeń
stwo. Pewne wchodzące w jego skład grupy, skupione wokół wspólnych partyku
larnych celów lub własnych interesów, mogą więc skutecznie osiągać niepropor
cjonalne korzyści, podczas gdy inne grupy, którym zabrakło wspólnoty celów lub 
zdolności samoorganizacji, mogą być przez to poszkodowane, a odpowiedzial
nych za taki stan rzeczy nie da się wskazać.

Nie można też na koniec nie wspomnieć o jeszcze jednym ważkim proble
mie, jaki stoi przed etyką zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne jest stosun
kowo młodą dziedziną, pozostającą ciągle jeszcze na dorobku, poszukującą do
piero właściwego sobie modelu integracji różnej tematycznie i metodologicznie 
wiedzy pochodzącej z szerokiego spektrum dziedzin naukowej refleksji, 
z których każda dysponuje swoistym dla siebie paradygmatem uzyskiwania 
i przetwarzania informacji, konstruowania i uzasadniania teorii oraz włączania 
ich do generowania rozwiązań konkretnych problemów. To mozaikowe bogac
two wiedzy wymagającej przetworzenia i wykorzystania, z jakim mamy do czy
nienia w wypadku zdrowia publicznego, przy niedostatku narzędzi służących do 
jej opracowania może prowadzić do podejmowania działań o nie zawsze naj
wyższej efektywności lub po prostu nieodpowiednich do stawianych celów.
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Kwestia etycznych konsekwencji wynikających bezpośrednio z metodologicz
nych i strukturalnych uwarunkowań wiedzy ma jednak dziwną skłonność do 
umykania uwadze większości uczonych niezależnie od dziedziny nauki, jaką 
uprawiają. Jakkolwiek warto o tym fakcie pamiętać, nie należy chyba czynić 
z niego specjalnego zarzutu pod adresem zdrowia publicznego.

Warto jeszcze odnieść krótko te rozważania do polskich warunków. Rela
tywna słabość instytucji zdrowia publicznego w Polsce i ich słabe zakorzenienie 
zarówno w infrastrukturze życia publicznego, jak i w społecznej świadomości 
powodują, że wpływ tej dziedziny i uczonych ją uprawiających na decyzje 
i działania dotyczące zdrowia i jakości życia ogółu Polaków jest niewystarczają
cy. Dodatkowo nakłada się na to dziedzictwo mentalne i instytucjonalne dzie
sięcioleci funkcjonowania pod rządami autorytarnego systemu społeczno- 
-politycznego, który pozostawił po sobie trwałe ślady w formie utrwalonych 
wzorów zachowań indywidualnych i zbiorowych oraz szczególną kulturę insty
tucjonalną. Transformacja tych pozostałości starego ładu i przystosowywanie się 
ludzi do warunków zmienionej rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodar
czej przebiega powoli i nie zawsze w pożądanym kierunku. Jest to bardzo dobrze 
widoczne w sferze szeroko rozumianej polityki zdrowotnej, w której kluczowe 
decyzje o ogromnym ciężarze moralnym (jak choćby przekształcenie systemu 
ochrony zdrowia czy stanowienie priorytetów polityki zdrowotnej) ciągle są 
traktowane jako kwestie o charakterze czysto technicznym i podejmowane 
w trybie biurokratyczno-technokratycznym, bez odwołania się do opinii pu
blicznej i przy znikomym wykorzystaniu tej wiedzy, jakiej może dostarczyć 
zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowa. Społeczna obojętność na sprawy 
publiczne jeszcze ułatwia taki tryb postępowania. Wszystko to sprawia, że 
w praktyce zdrowia publicznego w Polsce tendencje paternalistyczne mają się 
szczególnie dobrze, a to z kolei wymaga wzmożonej wrażliwości etycznej 
w podejściu do tej praktyki.
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