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Realizacja idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia w kampaniach społecznych 

dotyczących problematyki onkologicznej     

 

Choroby nowotworowe stanowią współcześnie w naszym kręgu kulturowym jedno z 

najpoważniejszych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, plasując się na drugim miejscu – za 

chorobami układu krążenia. Niestety, w porównaniu do chorób serca, w przypadku których 

odnotowuje się stopniową poprawę sytuacji, wskaźniki zachorowalności i umieralności na 

nowotwory od stu lat wykazują tendencję rosnącą (GUS 2010; GUS 2011; Maroni R. 2003).  

Istnienie tak poważnego problemu stawia poszczególne społeczeństwa przed 

koniecznością wypracowania środków zaradczych zarówno na poziomie mikrostrukturalnym 

(np. działania promujące zdrowy styl życia w takich siedliskach, jak miejsce pracy czy szkoła; 

działalność podejmowana przez organizacje pozarządowe) jak i makrostrukturalnym (np. 

wdrożenie i realizacja Narodowego Programu Walki z Rakiem, ustawowy zakaz palenia 

papierosów w miejscach publicznych, zwiększenie puli środków publicznych na promocję 

zdrowia, wdrażanie programów badań przesiewowych etc.). Jednym ze sposobów walki z 

chorobami nowotworowymi jest także tworzenie i realizacja kampanii społecznych o bardzo 

różnym zasięgu: międzynarodowym, krajowym lub regionalnym. 

Podstawowym celem tychże kampanii społecznych jest kształtowanie postaw i 

zachowań prozdrowotnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy określonych grup społecznych, 

w tym przypadku  - dotyczącej problematyki onkologicznej.  

Występowanie chorób nowotworowych nierozerwalnie związane jest ze stylem życia 

poszczególnych zbiorowości społecznych. Styl życia (Siciński A. 2002) zdefiniować możemy 

jako: zakres i formy codziennych zachowań, charakterystyczny dla określonej zbiorowości 

społecznej, czyli - charakterystyczny „sposób bycia” w społeczeństwie (Ostrowska A. 1999, 

s. 23). Wolność ludzi w dokonywaniu wyboru określonego stylu życia jest ograniczona do 

alternatyw wyznaczanych ich miejscem w strukturze społecznej oraz ich sytuacją życiową.  

Dlatego też w działaniach mających na celu promowanie zachowań i postaw 

prozdrowotnych, także związanych z problematyką onkologiczną, niezbędne jest zrozumienie 

psychospołecznych uwarunkowań zdrowia i choroby. W związku z tym, że nowotwory są w 

dużej mierze warunkowane czynnikami środowiskowymi, związanymi ze stylem życia 

jednostki, w walce z tymi chorobami odchodzi się obecnie od „modelu perswazji 

zdrowotnej”. W modelu tym to profesjonaliści mieli odgrywać decydującą rolę w 

kształtowaniu i zmienianiu zachowań ludzi przy użyciu wybranych przez siebie działań 

(edukacji, profilaktyki etc.). Jednostki natomiast miały pełnić rolę biernych odbiorców (model 

biomedyczny). Obecnie, zwłaszcza w promocji zdrowia, preferowany jest model partnerski 

pomiędzy profesjonalistami a odbiorcami, zgodny z paradygmatem socjoekologicznym. Duży 

nacisk kładzie się na to, by decyzje w sprawach zdrowia i choroby podejmowane były 

wspólnie, a w konsekwencji – by wspólna była także odpowiedzialność za stan zdrowia. 

Zarówno osoby zdrowe, jak i pacjenci onkologiczni we wszystkich fazach rozwoju choroby 

mają aktywnie uczestniczyć w różnorodnych działaniach dotyczących ich zdrowia i życia, a 

dotyczących przykładowo: podejmowania decyzji odnośnie do zmian swoich 

dotychczasowych postaw i zachowań zdrowotnych, współpracy z lekarzem w wyborze 

optymalnego sposobu leczenia i rehabilitacji, a także – w przypadku chorych terminalnie – 

warunków godnego umierania. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia społeczeństwa 

zwiększa się także świadomość, że przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym 

nowotworom, jest w dużej mirze zależne od jednostkowych decyzji zmieniających 

nieprawidłowe nawyki i upodobania. Podkreśla się również konieczność podjęcia działań 

międzysektorowych, uczestnictwa wszystkich „siedlisk” w promowaniu zdrowia i 

profilaktyce onkologicznej (szkoła, szpital, zakład pracy, społeczność lokalna). Współcześnie 

coraz większe znaczenie w rozwiazywaniu problemów zdrowotnych oraz w pomocy 
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pacjentom onkologicznym zdają się odgrywać również organizacje pozarządowe (Synowiec-

Piłat M. 2009a). To one właśnie, oprócz instytucji publicznych, są najczęściej 

pomysłodawcami i realizatorami różnorodnych kampanii społecznych, także dotyczących 

problematyki onkologicznej.    

Tworzenie i realizacja kampanii społecznych na rzecz zdrowia, w tym na rzecz walki z 

nowotworami, wpisuje się we współczesny nurt promocji zdrowia, rozumianej jako: „proces 

umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie 

jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu (dobrego 

samopoczucia) fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa 

społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, 

radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w 

nim odpowiednich zmian” (Ottawa Charter for Health Promotion 1986).  

Współczesna idea promocji zdrowia oparta jest na paradygmacie socjoekologicznym 

(Synowiec-Piłat M. 2009a, s. 17–38), zaś „obiektem jej oddziaływania są czynniki 

wpływające na umocnienie zdrowia rozumianego pozytywnie jako potencjał fizycznych, 

psychicznych i społecznych możliwości człowieka” (Słońska Z. 1994, s. 43). Koncepcja 

promocji zdrowia WHO postrzega więc zdrowie i style życia jako coś nierozerwalnie 

związanego ze środowiskiem społeczno-ekonomicznym człowieka. Podkreśla się potrzebę 

zaktywizowania jednostek i społeczności w trosce (walce) o swoje zdrowie, odrzucając 

strategię prowadzenia działań prozdrowotnych odgórnie, bez możliwości ingerencji w nie 

poszczególnych ludzi. Nastąpiło zdecydowane odejście od traktowania promocji zdrowia jako 

dziedziny, za którą odpowiada wyłącznie sektor zdrowia. Promocja zdrowia opiera się w 

swych działaniach przede wszystkim na aktywności środowisk lokalnych oraz współpracy 

międzysektorowej. W takim rozumieniu „promocja zdrowia jest przede wszystkim 

przedsięwzięciem politycznym i społecznym, wymagającym rozległej aktywności jednostek i 

grup” (Słońska Z. 1994, s. 43).  

Szczególnego znaczenia nabiera tu jeden z najważniejszych paradygmatów promocji 

zdrowia mówiący o konieczności upodmiotowienia (ang. empowerment) jednostek i 

społeczności na rzecz zdrowia, o ich aktywizacji na rzecz zdrowia. Podejście to uznawane jest 

współcześnie za jedno z najskuteczniejszych oraz za niezbędne w staraniach o poprawę stylu 

życia zbiorowości w kierunku uczynienia go bardziej prozdrowotnym. Pojęcie 

upodmiotowienia rozumiane jest jako „zdolność jednostek do przejęcia kontroli nad swoim 

życiem i zdrowiem” (Tones K. 2004, s. 832). Oprócz zdobywania kontroli na poziomie 

indywidualnym, ważne jest także motywowanie ludzi do aktywnego angażowania się we 

wzmacnianie zdrowia w społecznościach, w których żyją.  

W modelu promocji zdrowia opartej na upodmiotowieniu zdrowie rozumiane jest 

„pozytywnie”, z uwzględnieniem jego zależności od czynników o charakterze społecznym, 

ekonomicznym i środowiskowym. Według K. Tones, większość specjalistów zajmujących się 

promowaniem zdrowia zgadza się popularną definicją „zyskania zdrowia” (ang. health gain), 

która w następujący sposób określa podstawowe cele działań na rzecz zdrowia: zwiększenie 

liczby lat, redukcja zgonów, którym można zapobiec; zwiększenie zdrowia w życiu, redukcja 

chorób i niepełnosprawności; zwiększenie życia w latach, polepszenie jakości życia” (Tones 

K. 2004, s. 832). 

Powyższe cele pokrywają się z podstawowymi zadaniami, jakie stawiają sobie osoby 

podejmujące działania na rzecz szeroko rozumianej walki z nowotworami, a więc: 

zmniejszenie wskaźników zachorowalności i umieralności na raka, a także poprawa jakości 

życia chorych na nowotwory oraz ich najbliższych.  

Wracając do kampanii społecznych, już samo ich istnienie czy też szczegółowiej 

mówiąc – ich tworzenie i wdrażanie jest przykładem realizacji w praktyce idei 
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upodmiotowienia. Ponadto twórcy tychże kampanii przy pomocy różnorodnych metod 

prowadzą również działania na rzecz aktywizacji określonych społeczności na rzecz zdrowia.  

Niniejszy artykuł jest próbą zainicjowania szerszych rozważań na temat sposobu 

funkcjonowania problematyki onkologicznej w kampaniach społecznych oraz na temat 

obecności w nich idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia. Jako metodę badawczą 

zastosowano analizę treści stron www jako formy przekazu. Jednostkami analizy były 

kampanie społeczne dotyczące problematyki onkologicznej. Analizie socjologicznej poddano 

135 polskich i zagranicznych kampanii społecznych. Badania prowadzone były przez trzy 

lata: od stycznia 2009 r. do stycznia 2012 r. 

Celem przedstawionej w pracy analizy jest odpowiedź na następujące pytania 

badawcze: 1. Do kogo kierowane były kampanie społeczne zajmujące się problematyką 

onkologiczną?; 2. Jakie były szczegółowe cele tychże kampanii?; 3. Jakie narzędzia wpływu 

społecznego zostały stosowane w kampaniach w celu zmiany zachowań i postaw 

zdrowotnych?; 4. W jakim zakresie i przy użyciu jakich technik wpływu społecznego 

wprowadzana była w kampaniach zajmujących się problematyką onkologiczną idea 

upodmiotowienia na rzecz zdrowia? 

 

Odbiorcy kampanii społecznych dotyczących problematyki onkologicznej  

Interesującym zagadnieniem jest kwestia, do kogo kierowane były omawiane kampanie. W 

przypadku zdecydowanej większości akcji wiek odbiorcy nie miał znaczenia (81%). Zaledwie 

10% kampanii skierowane było tylko do osób dorosłych, 8% do ludzi młodych, a niespełna 

1% - do dzieci.  

Dane epidemiologiczne pokazują, że nowotwory występują przede wszystkim u osób 

w starszym wieku, głównie w populacji po 65 roku życia. Na gruncie polskim warto jednak 

zwrócić uwagę, że – w porównaniu do innych krajów rozwiniętych – mamy jeden z 

najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w 

populacji osób w wieku średnim (45-64 lat): 37% zgonów u mężczyzn i 41% u kobiet ma 

miejsce przed 65 rokiem życia. Dla porównania, w Szwecji odnotowuje się 85% zgonów 

nowotworowych u kobiet oraz 80% u mężczyzn po 65. roku życia, natomiast w Wielkiej 

Brytanii – ogólnie 75% w starszym wieku. Także w grupie tzw. młodych dorosłych (20-44 

lata) nowotwory złośliwe są w naszym kraju - w porównaniu z innymi krajami - znacznie 

częściej przyczyną śmierci (Centrum Onkologii 2012). 

Dlatego też warto byłoby zwrócić uwagę na potrzebę kierowania większej ilości 

kampanii społecznych dotyczących problematyki onkologicznej bezpośrednio do osób w 

wieku średnim oraz do osób młodszych, by przy wykorzystaniu adekwatnych dla tych 

kategorii wieku narzędzi wpływu społecznego, skuteczniej przeciwdziałać niekorzystnemu 

zjawisku wzrostu wskaźników zachorowalności i umieralności na raka.  

Jeżeli chodzi o płeć odbiorcy, to w przypadku zdecydowanej większości kampanii 

(63%) kategoria ta nie miała znaczenia. 31% analizowanych kampanii kierowanych było 

wyłącznie do kobiet (w tym: kampanie dotyczące raka piersi – 34 wskazania, szyjki macicy - 

8 wskazań oraz raka jajników – 1 wskazanie), a 6% - do mężczyzn (kampanie poświęcone 

nowotworowi prostaty – 4 wskazania, rak jąder – 3 wskazania oraz nowotwór piersi – 1 

wskazanie). Było to spowodowane typem nowotworu, którego problematyce poświęcona była 

akcja.  

Warto podkreślić, iż znacznie szybszy wzrost zachorowalności i umieralności na raka 

odnotowuje się obecnie w populacji mężczyzn. W okresie od 1963 do 2001 r. liczba zgonów 

nowotworowych u mężczyzn wzrosła prawie 3 razy, a u kobiet ponad dwa razy. W populacji 

mężczyzn po 65. roku życia odnotowuje się stały przyrost umieralności u mężczyzn, 

natomiast w populacji starszych kobiet - ogółem w ostatnich trzech dekadach wskaźniki 
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pozostają stale na tym samym poziomie (Centrum Onkologii 2012). Dlatego też niepokoi, że 

tak niewiele kampanii adresowanych jest bezpośrednio do mężczyzn.  

Analizując problem odbiorców omawianych kampanii, warto też zwrócić uwagę, że 

zaledwie 8% z nich kierowanych było bezpośrednio do pacjentów onkologicznych i ich 

najbliższych. Adresatami równie niewielu, bo niespełna 4%, był personel medyczny.  

Cele kampanii społecznych dotyczących problematyki onkologicznej 

Zamierzeniem twórców omawianych kampanii społecznych była realizacja bardzo 

różnorodnych celów, dotyczących wielu aspektów funkcjonowania jednostek – zarówno osób 

zdrowych, jak i – choć w mniejszym zakresie - chorujących na nowotwory oraz ich 

najbliższych. Oczywiście jednym z ważniejszych celów, będących podstawą przyszłych 

zmian zachowań i postaw zdrowotnych, jest edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki 

onkologicznej. Zajęło się tym aż 72% kampanii. Podstawowym celem edukowania było 

podniesienie poziomu wiedzy poszczególnych grup społecznych na temat profilaktyki chorób 

nowotworowych (m.in. badania mammograficzne, samobadanie piersi, samobadanie jąder, 

badania cytologiczne, wizyty u lekarza w przypadku zaobserwowania niepokojących 

objawów – np. zmian skórnych, krwi w moczu etc.). Tego rodzaju problematykę odnaleźć 

można w przypadku aż 57% kampanii. Celem – mieszczącym się w obszarze profilaktyki 

pierwotnej – było także propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do eliminacji bądź 

unikania środowiskowych czynników ryzyka chorób nowotworowych. Zadania tego podjęło 

się 25% kampanii.  

16% kampanii skoncentrowało się przede wszystkim na problematyce szkodliwości 

palenia tytoniu (np. „Kodeks Walki z Rakiem”; „Keep smoking”; “We All Pay the Price”). 

Warto przypomnieć, że najważniejszym pojedynczym czynnikiem ryzyka zachorowania na 

nowotwór – spośród czynników związanych ze stylem życia jednostki – jest właśnie palenie 

tytoniu (Lee J.J. i in., 2000; Boffetta P. i in., 2004). Według danych szacunkowych jest ono 

przyczyną około 30% wszystkich zachorowań na nowotwory (Harvard Center for Cancer 

Prevention 1996).  

Dodatkowo, w przypadku 7% kampanii zwrócono uwagę na problem biernego palenia 

(np. „I love my smoke-free childchood”; “Cloud”; “Smoking is murder”). Dla przykładu, twórcy 

kampanii „Help” alarmują, że wśród osób dorosłych, które codziennie mają kontakt z dymem 

papierosowym, śmiertelność wzrasta o 15%, nawet jeśli oni sami nigdy nie palili. Poważnym 

problemem jest również to, że biernymi palaczami stają się dzieci. W kampanii „Nie pal przy 

dziecku” przytoczone zostały dane mówiące, że aż w 60% domów rodzice palą przy 

dzieciach; 20% palaczy przyznaje się do palenia w obecności kobiet w ciąży; 35% kobiet pali 

rozpoczynając ciążę, a 20% kontynuuje palenie przez całą ciążę, narażając siebie oraz dziecko 

na tak poważne konsekwencje zdrowotne, jak m.in.: poronienie, komplikacje okołoporodowe, 

niską masę urodzeniową dziecka, zespół nagłej śmierci noworodka, wady wrodzone i in.   

  Ryzyko zachorowania na nowotwory wzrasta także w poważnym stopniu na skutek 

stosowania niewłaściwej diety (Warnakulasuriya S. 2000). Wyróżniono następujące 

nowotwory dietozależne: nowotwory układu pokarmowego, rak sutka, trzonu macicy oraz 

jelita grubego. Kwestia ta poruszona została w przypadku 4% analizowanych kampanii (np. 

„Kodeks Walki z Rakiem”; „Pokaż komuś, że go kochasz”). Twórcy 2% kampanii zwrócili 

również uwagę na problem otyłości („I love my healthy active childhood”). W badaniach 

World Cancer Research Fund (WCRF) wykazano, iż otyłość powoduje wzrost ryzyka 

zachorowania na nowotwór sutka i nerki (Boffetta P. i in., 2004).  

Czynnikiem zwiększającym ryzyko powstawania nowotworów jest również 

konsumpcja alkoholu (Viswanathan H. i in., 2004, s. 295). Udowodniono, iż picie alkoholu 

zwiększa ryzyko wystąpienia takich nowotworów, jak: rak jamy ustnej, gardła, krtani, 

przełyku, żołądka i wątroby. Problemowi temu poświęciło uwagę 2% kampanii ( np. „Alcohol 

Think Again”). 
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Sporo uwagi – w przypadku 9% kampanii - poświęcono również zagadnieniu 

nadmiernej ekspozycji słonecznej, mogącej powodować udar, oparzenie, przyśpieszone 

starzenie się, ale także nowotwory skóry, zwłaszcza czerniaka złośliwego (np. „Post-it Man”; 

„Break”; “The Moment When Ozone Disappears”).  Zwraca się także uwagę na to, iż 

szczególnie podatne na zachorowania są dzieci i ludzie o jasnej karnacji (np. „Beach Towel”).  

W przypadku 4% kampanii poruszony został problem konieczności wyeliminowania bądź 

ograniczenia ryzyka związanego z czynnikami infekcyjnymi wynikającymi z zachorowań 

(HPV, HIV, HCV). Przykładowo twórcy kampanii „Arm yourself” (Nowa Zelandia 2010) 

ostrzegają, że około 75% aktywnych seksualnie kobiet ulegnie w ciągu swojego życia 

zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest najczęstszą przyczyną 

nowotworu szyjki macicy. Natomiast z materiałów kampanii „Chroń życie przed rakiem 

szyjki macicy” (Polska 2011) dowiadujemy się, że codziennie 5 kobiet umiera na raka szyjki 

macicy, a 10 dowiaduje się, że ma wirusa HPV. 

Ponadto, celem 9% kampanii było podniesienie poziomu wiedzy na temat objawów 

chorób nowotworowych (np. symptomów chłoniaka - „Zdemaskuj chłoniaka”; raka mózgu – 

„Birthday Cards”; białaczki – „Szpiczaści”; raka piersi – „An uncomfortable cushion”; raka 

jąder - „Odważni wygrywają”; raka prostaty – „Prostata na lata” etc.).  

Natomiast twórcy 7% kampanii skoncentrowali się na podniesieniu poziomu wiedzy 

odbiorców na temat leczenia chorób nowotworowych (np. „Leczyć po ludzku – onkologia”; 

„Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach”). Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na 

poruszane przez 4% kampanii zagadnienie konieczności podniesienia świadomości odnośnie 

znaczenia i procedury pobierania szpiku. Przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że 

procedura ta jest bezpieczna i bezbolesna, a pełna regeneracja organizmu dawcy następuje po 

około 2-3 tygodniach i – co ważne - nie pozostawia żadnego trwałego uszczerbku na zdrowiu 

dawcy (np. „Szpik City”; „Super Donation Days”; „Szpiczaści”).  

Ponadto w analizowanych kampaniach podejmowane były następujące działania na rzecz 

podniesienia jakości życia pacjentów onkologicznych i ich najbliższych: udzielanie wsparcia 

społecznego chorym na nowotwory i ich najbliższym (43%); przełamywanie tabu związanego 

z chorobą nowotworową (30%); przełamywanie stereotypów związanych z nowotworami 

(34%); wypracowanie poprawnego stosunku (postaw) do osób chorych na nowotwory (22%); 

propagowanie psychoonkologii w leczeniu choroby nowotworowej (8%); aktywizacja 

pacjentów oraz ich najbliższych do walki z chorobą (16%); walka z instrumentalnym 

traktowaniem pacjentów onkologicznych przez personel medyczny (4%); tworzenie (sieci) 

wzorcowych placówek medycznych (2%). 
 

Zastosowane w kampaniach dotyczących problematyki onkologicznej techniki wpływu 

społecznego  

W swych staraniach o realizację powyżej przedstawionych celów twórcy omawianych 

kampanii posłużyli się bardzo różnorodnymi technikami wpływu społecznego (Cialdini R. 

1998; Joule R.V. i in. 2006; Nawrat R. 1989; Aronson E. 1995). Techniki te odnoszą się do 

sfery: wizualnej, werbalnej oraz psychologiczno-społecznej.  
Twórcy jednej trzeciej analizowanych kampanii społecznych (32%) zastosowali jako 

metodę perswazyjną przekaz racjonalny, czyli taki, w którym dostarcza się obiektywnych 

informacji i racjonalnych argumentów przemawiających za podjęciem lub zaprzestaniem 

określonych zachowań lub za zmianą postaw. Przykładem są tu kampanie, w których 

przekazywane są odbiorcom – przy pomocy różnych mediów – informacje na temat specyfiki 

danej choroby nowotworowej, jej objawów (np. „Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach”; 

„Uratuj kobietę”), stopnia zachorowalności i umieralności (np. „Join the fight”; “Beach 

Towel”; "Become a Hurricane Voice"), wyleczalności (np. „Five feet of fabulous”; „Odważni 
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wygrywają”) oraz metod leczenia („Leczyć po ludzku – onkologia”) i profilaktyki ( np. “Post-

it Man”; “Mannequin”).  

Oczywiście w praktyce rzadko spotyka się czyste przekazy racjonalne. Najczęściej są 

one splecione – w różnym natężeniu i w różnych proporcjach - z przekazami emocjonalnymi. 

W przekazie emocjonalnym nadawcy komunikatu starają się wywoływać emocje i w ten 

sposób skłonić odbiorców do działania (np. poprzez drastyczne ukazanie skutków 

dotychczasowego postępowania). W celu zmiany zachowań i postaw jednostek lub grup 

społecznych stosuje się zarówno wzmocnienia negatywne, jak i pozytywne. Powszechnie 

stosowaną w kampaniach społecznych dotyczących zdrowia metodą jest wywoływanie emocji 

negatywnych. W przypadku kampanii dotyczących problematyki onkologicznej tego rodzaju 

metodą posługuje się 26% ich twórców. Polega to przede wszystkim na straszeniu odbiorców 

komunikatu rakiem i jego konsekwencjami (15%) (np. „Wonderful day”; „Keep smoking”) 

oraz na straszeniu śmiercią w wyniku choroby nowotworowej (15%) (np. „Birthday Cards”; 

“You've got life in your hands”). Ponadto, ponad połowa (55%) omawianych kampanii 

posługuje się przekazem emocjonalnym w postaci wzmocnień pozytywnych. Twórcy 

omawianych kampanii starali się wzbudzać pozytywne emocje poprzez m.in.: kształtowanie 

mody na zdrowy styl życia (np. „4 pory roku dla zdrowia”; “Are you obsessed with the right 

things?”); przyznawanie nagród za aktywne uczestnictwo w akcjach, za wyróżnienia w 

konkursach etc. (np. „Mam haka na raka” a; „Avon Kontra Rak Piersi” a); odwoływanie się 

do pozytywnych stron życia, a zarazem ważnych wartości – szczęścia (np. „Pokaż komuś, że 

go kochasz”), przyjaźni (np. „Circle of life”), zdrowia (np. „I love my healthy active 

childhood”), solidarności (np. „Army of Women”), dobra (np. „Uratuj kobietę”), piękna (np. 

„Piękna bo zdrowa”) etc.; wykorzystanie żartu (np. „Your Man Reminder”); nawiązanie do 

atrakcyjności fizycznej, seksualności (np. „Boobyball stunt”; „Breast Cancer”) i wielu innych 

aspektów.                      

 W przypadku kolejnych 33% kampanii, w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców do 

poruszanej problematyki onkologicznej, stosuje się technikę zaciekawienia, a nawet 

prowokacji (np. „Take her bra off”; „Help”; “Get your butt seen”). 

 Natomiast twórcy prawie ¼ omawianych kampanii (24%) odwołują się do techniki 

autorytetu. Aby zainteresować odbiorców problematyką onkologiczną oraz zwiększyć 

wiarygodność i perswazyjność przekazu, wykorzystuje się przede wszystkim wizerunek osób 

znanych medialnie, artystów (24%) (np. „Człowiek, nie pacjent”; „The Skin Cancer 

Foundation”), ale „twarzami” lub ambasadorami kampanii są także autorytety naukowe (4%) 

(np. „Avon Kontra Rak Piersi” a; „Leczyć po ludzku – onkologia”), osoby publiczne 

(parlamentarzyści, politycy) (2%) (np. „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”; „Piękna bo 

zdrowa”), autorytety moralne (1%) (np. „4 pory roku dla zdrowia”) oraz – co warte 

podkreślenia ze względu na wiarygodność przekazu – pacjenci, którzy zmagają się lub 

wygrali z chorobą (7%) (np. „Odważni wygrywają”; „Mont Blanc Expedition 2011”).  

W kolejnych 13% kampanii, w celu zmiany zachowań i postaw odbiorców, wykorzystano 

technikę lubienia i sympatii. Jak wykazują badania, bardziej lubimy ludzi podobnych do nas 

samych i chętniej im ulegamy, najczęściej bezrefleksyjnie. Zależność tę wykorzystali twórcy 

analizowanych kampanii, odwołując się przede wszystkim do motywu podobieństwa ze 

względu na sytuację życiową (6%). Przekaz kierowany był do osób chorych na nowotwór i 

ich najbliższych. Przedstawiano wizerunek osoby chorej – radzącej sobie z chorobą lub 

osoby, która wygrała z chorobą. Nadrzędnym celem było budowanie wiary w możliwość 

wyzdrowienia oraz wsparcie dla chorych. Tego rodzaju przekaz niesie ze sobą duży ładunek 

wiarygodności. Nikt nie jest dla chorego tak wiarygodny jak inny pacjent, który wygrał z 

rakiem i swym życiem świadczy, że zarówno z chorobą, jak i po jej przezwyciężeniu można 

normalnie funkcjonować (Synowiec-Piłat M. 2007; Synowiec-Piłat M. 2009b) (np. „Walczmy 

razem z nowotworem”; „Marsz Różowej Wstążki”). W kampaniach odwołano się także, choć 
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w bardzo niewielkim zakresie, do motywu podobieństwa ze względu na wiek (1%) (np. 

„Mam haka na raka” c) i płeć (1%) (np. „Chroń życie przed rakiem szyjki macicy” ). Badania 

pokazują, że sympatię, a więc i skłonność do identyfikacji, nasila również duża liczba 

kontaktów z jakimś człowiekiem oraz współpraca, współdziałanie z innymi ludźmi. Również 

i ta zależność wykorzystywana została przez twórców kampanii na rzecz walki z 

nowotworami (11%), poprzez zachęcanie do budowania wspólnot dla zdrowia i aktywnego w 

nich uczestnictwa (np. „Szpiczaści” ; „Join the fight”; “Army of Women”). 

Z kolei w przypadku 6% kampanii, w celu zmiany zachowań i postaw odbiorców, 

zastosowana została technika społecznego dowodu słuszności, która – najogólniej rzecz 

ujmując - głosi, że to, w co wierzą lub jak się zachowują inni ludzie, często jest podstawą 

naszej własnej decyzji (jakie poglądy czy zachowania są słuszne i właściwe w naszym 

własnym przypadku). Świetnym przykładem zastosowania tejże techniki są Marsze Różowej 

Wstążeczki, w których uczestniczą Amazonki – kobiety po mastektomii wraz z kobietami 

zdrowymi, pokazując już samą liczbą zaangażowanych w akcje pań, że z chorobą 

nowotworową trzeba walczyć, a co ważniejsze – można z nią wygrać, nakłaniając w ten 

sposób do naśladownictwa tego rodzaju zachowań i postaw (Synowiec-Piłat M. 2007). W 

innych kampaniach pokazuje się, jak wiele osób skutecznie walczy z nowotworem (np. 

„Army of Women”), czy poddaje się badaniom profilaktycznym (np. „Why Can't Men Be 

More Like Women”).  

Dodatkowo przez twórców 5% kampanii zastosowana została tzw. reguła kontrastu, 

wpływająca na sposób, w jaki jednostka postrzega różnicę między jakimiś dwoma rzeczami 

pokazywanymi jedna po drugiej. Reguła ta głosi, że jeśli druga z ukazywanych nam rzeczy 

znacznie różni się od pierwszej, to widzimy ją jako jeszcze bardziej odmienną przez to, że 

uprzednio widzieliśmy tę pierwszą (Cialdini R. 1998, s. 24-29). Przedstawiane są więc np. 

konsekwencje raka piersi poprzez ukazanie kontrastu między pięknem ciała zdrowej i 

atrakcyjnej kobiety a blizną po mastektomii (np. „Zbadaj piersi swojej partnerki”) lub skutki 

nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne – poprzez ukazanie kontrastu – pomiędzy 

spędzaniem cudownych chwil na plaży a koszmarnym nowotworem skóry, który do tego 

śpiewa piosenkę „Dziś jest wspaniały dzień, by dostać raka” („It’s a Beautiful Day for 

Cancer”).  

Realizacja idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia w kampaniach społecznych 

podejmujących problematykę onkologiczną  

Szczególnie ważnym zagadnieniem wydaje się być jednak także to, jakie metody zostały 

zastosowane w celu wdrożenia idei upodmiotowienia odbiorców kampanii na rzecz szeroko 

rozumianego zdrowia. Analiza materiału badawczego wykazała, że prawie w połowie (49%) 

kampanii społecznych dotyczących problematyki onkologicznej podejmowane były działania 

mające na celu aktywizację jednostek i społeczności na rzecz zdrowia. Zastosowane w 

analizowanych kampaniach narzędzia wpływu bezpośrednio związane są z techniką 

zaangażowania i konsekwencji. Rozliczne badania pokazują, iż ludzie mają tendencję do 

akceptowania tego, co uważają za własne decyzje oraz do zachowań spójnych z tymi 

decyzjami. Innymi słowy, w życiu codziennym dążymy do zgodności miedzy słowami, 

przekonaniami, postawami i zachowaniami (Cialdini R. 1998, s. 66-111). Zjawisko to 

określane jest mianem efektu zamrożenia: pierwotna decyzja - zwłaszcza gdy ma charakter 

publiczny - „zamraża” system możliwych wyborów, zmuszając jednostkę do podjęcia 

zachowania związanego z tą decyzją w sposób najbardziej bezpośredni (Joule R.V. i in. 2006, 

s. 21-75). Fakt, iż po wzbudzeniu jakiegoś zaangażowania (zajęciu jakiegoś stanowiska), 

ludzie bardziej są skłonni do ulegania dalszym prośbom zgodnym z kierunkiem tego 

zaangażowania, wykorzystywane jest bardzo często przez praktyków wpływu społecznego, w 

tym – przez twórców kampanii społecznych.  
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 Zgodnie z ideą upodmiotowienia, część pomysłodawców i realizatorów kampanii 

społecznych związanych z problematyką onkologiczną stara się kształtować w odbiorcach 

aktywną postawę wobec własnego zdrowia. W przypadku 19% omawianych akcji w 

szczególny sposób podkreśla się i ukazuje, że to my sami w bardzo dużym zakresie mamy 

wpływ na swoje zdrowie i jakość życia, a nie tylko czynniki nam zewnętrzne, czy niezależne 

od naszych wyborów. Z jednej strony tego rodzaju przekazy kierowane są do osób zdrowych 

– w celu zapobiegania wystąpieniu choroby nowotworowej. Pojawiają się więc kampanie 

mające na celu podniesienie ogólnej świadomości na temat wpływu podejmowanych 

codziennie decyzji na nasze zdrowie (np. „I love my healthy active childhood”), ze 

szczególnym zaakcentowaniem kwestii profilaktyki onkologicznej. Do odbiorców kierowane 

są hasła w stylu: „Najlepszym strażnikiem swojego organizmu jest sam człowiek” („Felt By 

Millions”); „Możesz powiedzieć nie” („Help”); "Nie warto się bać - warto się zbadać. Nie 

czekaj! -  Wyprzedź raka" („Gun”); "Uzbrój się do walki przeciwko rakowi szyjki macicy" 

(„Arm yourself”); „Wystarczy tak niewiele… Samobadanie to zapobieganie” („Mam haka na 

raka” a). Z drugiej strony mamy też przekazy skierowane do pacjentów chorych na raka, 

mające na celu ich aktywizację do walki z chorobą (np. „Być mężczyzną i stawić czoła 

chorobie, to żaden wstyd!” - „Odważni wygrywają”).    

 Twórcy kampanii starają się również uświadamiać odbiorcom, choć w mniejszym 

zakresie (13%), że oprócz wpływu na własne zdrowie, mamy też, bądź możemy mieć, duży 

wpływ na zdrowie i życie innych ludzi, możemy je kształtować. Kluczową kwestią jest tutaj 

zagadnienie potrzeby wsparcia dla pacjentów onkologicznych. Apeluje się o solidarność z 

chorymi, nie pozostawianie ich w samotności (np. „Uratuj kobietę”). Zwraca się uwagę na to, 

że chory ma o wiele większe szanse na godne przeciwstawienie się chorobie oraz jej 

przezwyciężenie, gdy stoją za nim ludzie gotowi w każdej sytuacji nieść pomoc (np. „La 

chaine humaine”). Mówi się o tym, że wsparcie innych ludzi zapobiega takim uczuciom 

towarzyszącym chorobie, jak zagubienie, bezradność czy rozpacz. Wsparcie pozwala także 

uwierzyć chorym, że diagnoza „rak” nie musi być wyrokiem (np. „Białaczka – sprawdź, czy 

nie weszła ci w krew”). Dużo uwagi poświęca się również kwestii brania odpowiedzialności 

za bliską osobę – zarówno w trakcie trwania procesu chorobowego, jak i w kwestii 

zapobiegania powstawaniu raka (zachęcanie do profilaktyki) (np. „Dni Liliowego Motyla”; 

„Your Man Reminder”; „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy"). 

 W celu zwiększenia upodmiotowienia na rzecz zdrowia zarówno osób zdrowych, jak i 

chorych, twórcy omawianych kampanii zastosowali szereg narzędzi wpływu społecznego, 

które – jak już wspomniano - związane są z techniką „zaangażowania i konsekwencji”.  

 W przypadku prawie ¼ kampanii (21%) zachęcano odbiorców do przekazania 

środków pieniężnych na działalność związaną z problematyką onkologiczną (np. „Le Cancer, 

c’est la recherche qui l’aura”; „Nie tylko leki leczą”), a w przypadku 1,5% kampanii - 

zachęcano do uczestnictwa w balu charytatywnym. 

Na szczególna uwagę zasługują te formy działań, proponowane przez twórców 

omawianych kampanii, które bezpośrednio aktywizują odbiorców. Jedną z nich jest 

angażowanie odbiorców do działań w społeczności lokalnej, w której codziennie funkcjonują. 

Tego rodzaju akcje są obecne w przypadku 9% kampanii.  

Angażowanie ludzi do działań na rzecz społeczności lokalnej ma bardzo duże 

znaczenie socjalizacyjne. Oprócz tego, że kształtuje świadome zdrowotnie społeczeństwo, 

przyczynia się także do budowania społeczeństwa obywatelskiego (np. „Live saving activity”; 

“Together we’re stronger”; „Wybierz życie”). Przykładem, zasługującym na szczególne 

uznanie, są skierowane do młodzieży akcje prowadzone w ramach kampanii „Mam haka na 

raka” (2009 b). Realizowany program składa się z dwóch etapów. W pierwszym - młodzi 

ludzie zdobywają wiedzę z zakresu tzw. minimum onkologicznego, dotyczącego 

najgroźniejszych nowotworów w Polsce. Drugi natomiast etap działań polega na 
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samodzielnym przygotowywaniu przez młodzież akcji związanych z problematyką 

onkologiczną oraz wdrażaniu ich w swoich szkołach, miastach i regionach. Proponowanie 

odbiorcom samodzielnego tworzenia i wdrażania kampanii społecznych związanych z 

problematyką onkologiczną to forma działania realizowana przez 4% analizowanych akcji. 

Zespoły, które podejmują się tego zadania są profesjonalnie wspierane i szkolone pod kątem 

przygotowania kampanii, a następnie same opracowują swoje pomysły i wprowadzają je w 

życie (np. „Army of Women”).   

Odbiorcom proponuje się także możliwość opracowywania i wdrażania 

onkologicznych programów edukacyjnych. Działalność tego rodzaju była obecna w 

przypadku 4% kampanii (np. „Mam haka na raka” b; „AVON Kontra Rak Piersi" c; „Nie 

krępuj się, zerwij z milczeniem”). Na szczególną uwagę – ze względu na kwestie 

wiarygodności przekazu i podniesienia skuteczności akcji – zasługują działania edukacyjne 

zgodne z zasadą tzw. edukacji rówieśniczej (młodzi uczą młodych). Niestety ta forma 

działania proponowana jest w bardzo niewielkim zakresie, bowiem obecna jest w przypadku 

zaledwie 1,5% omawianych kampanii (np. „Mam haka na raka” c).    

Inne rodzaje aktywności, proponowane przez twórców kampanii w celu zaangażowania w 

problematykę onkologiczną bądź – szerzej - w działania na rzecz zdrowia, a realizowane 

przez poszczególne grupy odbiorców, to: happeningi (4%) (np. „Zdemaskuj chłoniaka”; „Get 

your butt seen”; „Beach Towel”); manifestacje, pochody (4%) (np. Marsz Różowej Wstążki 

w ramach „Avon Kontra Rak Piersi” b); kręcenie filmów związanych z problematyką 

onkologiczną (1,5%) („Army of Women”).  

 Pozostałe podejmowane w ramach kampanii społecznych dotyczących problematyki 

onkologicznej formy aktywności, mające na celu angażowanie jednostek w działania na rzecz 

zdrowia, to:  

 udział w warsztatach edukacyjnych (6%)  (np. „Uratuj kobietę”, „Dni Liliowego 

Motyla”); 

 udział w badaniach medycznych (7%) (np. „Gabinety z różową wstążką”; „Prostata na 

lata”);   

 udział w konkursach tematycznych (7%) (np. „Naucz się rozmawiać"; „Chroń życie 

przed rakiem szyjki macicy”); 

 noszenie, używanie artykułów promocyjnych, gadżetów związanych z akcją (11%) 

(np. „The Moment When Ozone Disappears”; “Fashion Targets Breast Cancer T-

Shirt”; "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy"; “Feel here. Lump”);  

 tworzenie i uczestnictwo w portalach internetowych (6%) (np. „We All Pay the Price”; 

“Breast Fest Film Festival”);  
 wybór profili kampanii na portalach okolicznościowych oraz udział w 

organizowanych przedsięwzięciach (11%) (np. „Pixel Solidario”; „Your Man 

Reminder”; “Felt By Millions”);  

 udział w tematycznych grach internetowych (1%) (np. „Chroń życie przed rakiem 

szyjki macicy”);   

 udział w debatach, spotkaniach dyskusyjnych (4%) (np. „We All Pay the Price”; 

“Uratuj kobietę”);  

 organizacja prelekcji, wykładów (5%) (np. „Męska Sprawa”; "AVON Kontra Rak 

Piersi" c);  

 podpisywanie petycji (1%) (np. „Prostata na lata”);    

 współpraca z wolontariuszami – wspólne działania: (1%) (np. „1% wiele marzeń”); 

 opisy walki z chorobą zamieszczane w prasie lub na stronie internetowej związanej z 

kampanią; spotkania z chorymi lub osobami, które pokonały chorobę (7%) (np. 

„Białaczka – sprawdź, czy nie weszła ci w krew”; „Przeżyć raka”; „Join the fight”).  
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Podsumowanie  

Na podstawie analizy materiału badawczego można sformułować następujące wnioski 

praktyczne:  

 Istnieje potrzeba kierowania większej ilości kampanii społecznych dotyczących 

problematyki onkologicznej bezpośrednio do osób w wieku średnim oraz do osób 

młodszych. 

 Niepokojąco mała jest liczba kampanii adresowanych bezpośrednio do populacji 

mężczyzn.  

 Zbyt mało akcji społecznych skierowanych jest bezpośrednio do pacjentów 

onkologicznych i ich najbliższych oraz do personelu medycznego. 

  Ze względu na większą skuteczność posługiwania się pozytywnymi wzmocnieniami 

emocjonalnymi w procesie kształtowania zachowań i postaw prozdrowotnych, twórcy 

kampanii dotyczących problematyki onkologicznej powinni unikać stosowania 

przekazów bazujących na przekazie wywołującym emocje negatywne, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę istnienie zjawiska rakofobii.    

 Ze względu na dużą wiarygodność przekazu, wskazane byłoby częstsze 

wykorzystywanie w kampaniach społecznych wizerunku osoby chorej na nowotwór, 

która radzi sobie z chorobą, bądź wygrała z rakiem i poprawnie funkcjonuje w życiu 

społecznym.   

 W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych w ramach kampanii społecznych 

akcji na rzecz zmiany zachowań i postaw zdrowotnych związanych z problematyką 

onkologiczną zasadne byłoby wykorzystanie w większym zakresie technik wpływu 

społecznego, które aktywizują jednostki i grupy na rzecz zdrowia, zgodnie z ideą 

upodmiotowienia.  Szczególnie cenne wydają się akcje aktywizujące jednostki i grupy 

do działań na rzecz społeczności lokalnej, bowiem kształtują one świadome 

zdrowotnie społeczeństwo oraz przyczyniają się do budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Na polecenie zasługują również akcje proponujące i umożliwiające 

jednostkom i grupom samodzielne tworzenie i realizację kampanii społecznych 

związanych z problematyką onkologiczną. Niestety tego rodzaju metoda kształtowania 

zachowań i postaw prozdrowotnych, podobnie jak technika edukacji rówieśniczej, jest 

wykorzystywana obecnie w bardzo niewielkim zakresie.  
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Streszczenie:  

W związku ze wzrastającymi wskaźnikami zachorowalności i umieralności na nowotwory, 

bardzo duże znaczenie mają wszelkie działania mające na celu kształtowanie zachowań i 

postaw prozdrowotnych. Działania tego rodzaju podejmowane są m.in. przez twórców 

kampanii społecznych. W artykule przedstawiona została socjologiczna analiza 135 kampanii 

społecznych dotyczących problematyki onkologicznej. Skoncentrowano się na takich 

zagadnieniach, jak: rodzaj odbiorców kampanii społecznych, podstawowe obszary działania 

twórców kampanii oraz stosowane w celu zmiany zachowań i postaw zdrowotnych narzędzia 

wpływu społecznego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce realizacji w omawianych 

kampaniach społecznych idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia, będącej jednym z 

priorytetów współczesnej promocji zdrowia.    

 

Summary:  

 

 

 


