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Uwaga na marginesie o etyce zdrowia publicznego

Projekt EuroPHEN, porównujący instytucje i systemy zdrowia publicznego 
w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w aspektach etycznych, jest tyleż prze
jawem, co składnikiem nowej kultury moralnej wspólnoty europejskiej. Już nie 
tylko sprawiedliwość i równość, lecz cały zestaw dóbr moralnych wypełnia ho
ryzont debaty publicznej w dziedzinie polityki zdrowotnej i związanego z nią 
ustawodawstwa. To, co przez stulecia pozostawało wyłączną domeną doktryn 
religijnych - w stosunku do których demokratyczne państwa musiały z racji za
sadniczych pozostawać neutralne - powoli przenika, pod postacią swego rodzaju 
„etyki minimalnej”, czyli możliwie nieznacznie niezaangażowanej ideologicz
nie, do życia publicznego i politycznego. Prawdopodobnie refleksja i debata to
warzysząca zagadnieniom zdrowia publicznego spełniają tu wyjątkową rolę 
i w szczególny sposób przyczyniają się do wzrostu kultury moralnej życia pu
blicznego. Zapełnianie poprzez nową refleksję moralną miejsca opuszczonego 
w sferze publicznej przez rzeczników doktryn tradycjonalnych jest procesem 
powolnym, który z pewnością będzie się jeszcze długo rozwijał. Obecne jego 
stadium można określić jako „godnościowe”, bo właśnie kategoria godności, 
niezbyt zresztą precyzyjna i - co ciekawe - dość tradycjonalna, najmocniej za
znacza swą obecność w dyskursie publicznym, obok sprawiedliwości i równo
ści. Zdaje się, że nawet wartość wolności bywa na ogół wiązana z nią jako war
tość pochodna. Na pewno daleko nam jeszcze do tego, by realny udział rozeznań 
etycznych w procesach politycznych i legislacyjnych był tak pełny i kompetent
ny, jak to tylko możliwe, zważywszy wiedzę samych etyków. Odeszliśmy jed
nakowoż bardzo daleko od tego stadium życia publicznego, w którym było ono 
w gruncie rzeczy negocjowaniem sprzecznych interesów z okazjonalnym wyko
rzystaniem argumentów moralnych, wspierających dyskurs prawniczy. 

Również sama dziedzina podjętych w ramach projektu badań - zdrowie pu
bliczne - przeszła w swej historii przeobrażenie aksjologiczne, jak pokazuje to 
w swym artykule Erica Richardson. Przeobrażenia te są być może nawet osno
wą, wokół której zawiązuje się sieć badań społecznych i praktyk legislacyjno- 
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-instytucjonalnych, z wolna dopracowujących się dyscyplinowej samowiedzy, 
pod nazwą „zdrowie publiczne”. Jak wynika z zaprezentowanych w tym tomie 
opracowań, proces konsolidacji dyscypliny „zdrowie publiczne” - zarówno jako 
dyscypliny akademickiej, jak i dyscypliny życia publicznego - wiązał się 
z przekształceniami relacji władza - obywatel oraz jednostka - społeczeństwo. 
Wszystkie osiowe dylematy zdrowia publicznego, w tym również te omówione 
w książce, dadzą się scharakteryzować przez odwołanie do napięć między pra
wami jednostkowymi i interesem publicznym oraz pomiędzy obywatelem i pań
stwem. Bardzo ciekawie pisze na ten temat Zbigniew Zalewski w swym studium 
wprowadzającym do książki. Jego zdaniem, współczesna kultura demokratycz
na, mocno zapośredniczająca dobro jednostki w dobru wspólnoty, paradoksalnie 
powraca na pozycję przedmiotu paternalistycznej manipulacji, której podlegała 
w epoce „sanitamo-higienicznego” myślenia o zdrowiu publicznym. Sądzę 
wszelako, że współczesne ograniczenia autonomii są zupełnie innego rodzaju 
niż ów „naturalny” niedostatek szacunku dla wolności jednostki, z jakim mieli
śmy do czynienia w pierwszych fazach kształtowania się demokracji nowoczes
nej. Jak wynika z porównania przepisów z zakresu zdrowia publicznego 
w różnych krajach europejskich (mam na myśli prezentowane w tym tomie stu
dia na temat szczepień ochronnych, badań klinicznych, fluorkowania wody, 
zwalczania chorób zakaźnych, polityki przestrzennej), a także z porównania sa
mych systemów ochrony zdrowia (bardzo różniących się pod względem stopnia 
swego scentralizowania) - ograniczenia autonomii jednostki są raczej efektem 
rozwoju regulacji prawnych, postępujących za powiększającym się zasobem 
wiedzy o zdrowiu, niż realizacją jakiegoś ogólnego planu dyscyplinarnego. Wy- 
daje się, że zdrowie publiczne rozwija się „zdrowo”, czyli w rytm pojawiających 
się kolejnych wyzwań i problemów oraz formułowania prawnych i instytucjo
nalnych odpowiedzi na nie. Zróżnicowanie Europy pod względem organizacji 
zdrowia publicznego, a także wielość rozmaicie powiązanych z sobą instytucji 
działających na rzecz dobrostanu zdrowotnego ludności świadczą o tym, że pań
stwo współczesne nie pragnie być „lewiatanem” podporządkowującym swemu 
wszechwiedzącemu władztwu całokształt procesów zdrowia publicznego. 

Najlepszym dowodem na to, że zakusy totalistyczne w zakresie polityki 
zdrowotnej nie były w stanie zdominować myślenia i praktyki zdrowia publicz
nego w Europie, jest to, że sam termin „zdrowie publiczne” pozostaje wciąż se
mantycznie chwiejny, a instytucje odwołujące się do niego w swych nazwach 
mają różny, nie zawsze wysoki, status w poszczególnych krajach europejskich. 
Erica Richardson pisze wręcz: „Obecnie nie istnieje w Europie jednorodna dzie
dzina, którą można by nazwać »zdrowiem publicznym«” (58).

Swoją drogą, to nieco przewrotne zdanie może służyć za usprawiedliwienie 
przyjętej formuły tej pracy zbiorowej. Jest ona bowiem studium wybranych za
gadnień polityki zdrowotnej, omawiającym je w całym ich zróżnicowaniu na 
terenie Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski - przypadku 
omawianego w artykułach uzupełniających niejako studia „paneuropejskie”). Bo 
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też, jak dodaje E. Richardson, „być może jedynym rozsądnym sposobem doko
nywania porównań w tej dziedzinie w Europie jest analiza konkretnych działań 
i sposobu ich wdrażania w różnych krajach członkowskich”. I taka właśnie jest 
ta książka. Jestem wszelako przekonany, iż mimo studyjnego i poniekąd kazu- 
istycznego kształtu tej publikacji stanie się ona bardzo ważnym źródłem wiedzy 
o zdrowiu publicznym dla polskich czytelników, a wręcz podręcznikiem tej dys
cypliny.

Przegląd zagadnień zdrowia publicznego pokazuje, że dziedzina ta, wyrasta
jąca z troski o bezpieczeństwo zdrowotne, być może nawet troski interesownej 
i „klasowej”, z czasem stała się domeną polityki uprawianej z respektem dla 
sprawiedliwości i równości, a dziś podporządkowana jest ideom szerokiego 
udostępniania zdobyczy nauki, w imię dobrostanu społecznego i fizycznego, ja
ko czegoś, czego człowiek jest „godny”.

Czy ów „uspołeczniony indywidualizm godnościowy”, jak można by okre
ślić socjaldemokratyczny tembr współczesnego zdrowia publicznego, przeisto
czy się w coś jeszcze innego? Czy formy uspołecznienia i świadomość społecz
na reprezentowana przez instytucje przełomu XX i XXI wieku będą ewolu
ować? Sądzę, że tak i że w związku z dramatyczną powagą takich zagadnień, 
jak interwencje genetyczne, zakłócenia klimatyczne oraz niekorzystne tendencje 
demograficzne, myślenie polityczne, a zwłaszcza myśl polityczna o zdrowiu (bo 
tym jest „zdrowie publiczne” przede wszystkim) w coraz większym stopniu od
woływać się będzie do idei odpowiedzialności, i to odpowiedzialności „transpo- 
koleniowej”. Przez wzgląd na prawa nienarodzonych jeszcze pokoleń usprawie
dliwić można apodyktyczne czy paternalistyczne porządki wprowadzane przez 
technokratyczne rządy w sposób, być może, bardziej wiarygodny niż przez od
niesienie do „interesu społecznego” lub „sprawiedliwości społecznej”. Coraz 
bardziej bowiem staje się niejasne, czy nasz świat przetrwa i pod jakimi warun
kami, czy „rozwój”, który uważamy za niezbędny do przetrwania, ma nas wy
prowadzić z kręgu wyczerpanej już cywilizacji w nowy obszar dziejowy, czy też 
właśnie ma potwierdzić cywilizacji tej żywotność? Czym większe są nasze suk
cesy, czym więcej nas jest, dłużej i zdrowiej żyjących, tym większy i bardziej 
skomplikowany tworzymy świat i coraz bardziej monstrualne stają się też wy
zwania polityczne i cywilizacyjne, którym musimy sprostać, by takie długie 
i zdrowe życie miliardów ludzi podtrzymać. Wydaje się, że takie historiozoficz
ne kwestie są dziś coraz mniej ekscentryczne i w coraz większym stopniu nadają 
ton debacie publicznej, także, a może zwłaszcza w dziedzinie zdrowia publicz
nego. To dobrze. Trzeba bowiem być nie tylko przygotowanym na rozwój, ale - 
co znacznie trudniejsze - na regres i katastrofy.
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