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Tu możesz studiować 
‰ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Chemii
‰  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu
‰ Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
‰  Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Zdrowia  

Publicznego
‰  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział  

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, specjalizacja: promocja zdrowia,  
zarządzanie w opiece zdrowotnej
‰  Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Wydział Wychowania  

Fizycznego (specjalność: zdrowie publiczne)
‰ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Ekologii
‰ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
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Polskie uczelnie stosunkowo od 
niedawna oferują kierunek studiów 
zdrowie publiczne. To odpowiedź 

na potrzebę promowania zdrowia i aktywności 
fizycznej wśród społeczeństwa, które jest co-
raz bardziej zainteresowane zdrowym stylem 
życia. Cokolwiek jest tego przyczyną – moda 
czy „skutek uboczny” szybkiego tempa życia 
– to Polacy chcą dbać o zdrowie, zachowywać 
dobrą kondycję i starzeć się z godnością. 
Kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, 
gabinety rehabilitacyjne i terapeutyczne są 
oblegane. Aby usługi przez nie oferowane były 
świadczone na wysokim poziomie, potrzeba 
wykwalifikowanej kadry. I chociaż system opieki 
zdrowotnej pozostawia bardzo dużo do życze-
nia, a może właśnie dlatego, że pozostawia 
– zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi 
opiekuńcze jest olbrzymie. Poza tym Polska, 
chcąc dogonić wysoko rozwinięte kraje Europy, 
musi w tej dziedzinie życia dokonać postępu. 
Stąd konieczność kształcenia fachowców od 
promowania zdrowego stylu życia.

Pod pojęciem „zdrowie publiczne” kryją 
się takie działania, jak: zapobieganie choro-
bom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia 
i aktywności fizycznej poprzez zorganizowane 
wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontrola 
chorób zakaźnych, oświata dotycząca zasad 
higieny osobistej, tworzenie i funkcjonowanie 
służb medycznych i opiekuńczych w celu 
wczesnego diagnozowania i zapobiegania 
chorobom, rozwijanie takich społecznych 
mechanizmów, które zapewnią każdemu 
standard życia umożliwiający zachowanie 
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ZDROWIE 
PUBLICZNE

Czy jesteś zainteresowany 
promocją zdrowia  

i organizacją zdrowego 
stylu życia wśród  
swoich rodaków? 

Jeśli tak, wybierz kierunek 
zdrowie publiczne.

Katarzyna Nowakowska
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Od profesora 

Dr hab. nauk med. MAREK SANECKI, D.P.H.*

Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania  
w Warszawie                                                                                                        

Jak zdefiniowałby Pan zdrowie publiczne w jednym zdaniu? 
Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom i inwalidztwu, 
wydłużania życia oraz promowania zdrowia fizycznego, psychicznego i spraw-
ności – poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa mające na celu umożli-
wienie każdemu obywatelowi realizacji jego przyrodzonego prawa do zdrowia 
i długowieczności. 

Jak ocenia Pan stan zdrowia publicznego w Polsce? Czy świadomość  
Polaków zmienia się w tym względzie? Czy doganiamy Zachód? 
Zdrowie publiczne zawsze było w naszym kraju w centrum zainteresowania 
władz. Oczywiście działania w zakresie zdrowia publicznego zmieniały się wraz 
z postępem wiedzy i technologii, a także wartości społecznych. W naszym kraju 
jest nieustannie realizowany szeroki wachlarz działań, takich jak: monitorowanie 
stanu zdrowia ludności, zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 
i niezakaźnych zagrażających społeczeństwu, prewencja wypadków, zatruć 
i urazów, bieżący i zapobiegawczy nadzór epidemiologiczny nad budowanymi 
obiektami czy wdrażanymi procesami produkcyjnymi, kontrola żywności i ar-
tykułów powszechnego użytku, kształcenie i dokształcanie personelu, inicjo-
wanie regulacji prawnych itp. Promowanie zachowań prozdrowotnych to nic 
innego jak dotarcie do świadomości Polaków z przekazem: „wasze zdrowie jest 
w znacznym stopniu w waszych rękach”. Są liczne dowody świadczące o tym, 
że zmienia się mentalność rodaków, np. następuje zmiana tradycyjnej polskiej 
kuchni na tę coraz bardziej zbliżoną do prozdrowotnej śródziemnomorskiej.

Zdrowie publiczne to stosunkowo nowy kierunek studiów. Czy absolwenci 
mogą mieć kłopoty z zatrudnieniem? 
Rzeczywiście zdrowie publiczne pojawiło się w Polsce niedawno jako wyodręb-
niony kierunek studiów na uczelniach medycznych i niemedycznych. Zdrowie 
publiczne jako zdefiniowany kierunek studiów pojawiło się na Zachodzie około 
130 lat temu, pierwotnie jako studia podyplomowe dla przedstawicieli zawodów 
medycznych, lecz wkrótce potem dostępne także dla zawodów niemedycz-
nych. Podobną tendencję obserwujemy w naszym kraju, choć ze znacznym 
opóźnieniem w stosunku do Zachodu. Zawdzięczamy to m.in. epoce PRL, 
gdy zdrowie publiczne było tylko specjalizacją medyczną, a nielubiany termin 
„zdrowie publiczne”, jako pochodzący z Zachodu, został zastąpiony innymi 
terminami, np. „medycyny społecznej” czy „organizacji ochrony zdrowia”, obo-
wiązującymi wówczas na Wschodzie. Ale dobrze pamiętamy, że polskie czaso-
pismo fachowe pod nazwą „Zdrowie Publiczne” ukazuje się od roku 1885 oraz 
to, że ten termin był powszechnie obowiązujący od zarania II Rzeczypospolitej. 
Obecnie termin „zdrowie publiczne” przeżywa renesans, szczególnie po wej-
ściu naszego kraju do UE. 

Komu na pewno nie poleciłby Pan tego kierunku do studiowania? Jakie 
predyspozycje powinna posiadać osoba zainteresowana tymi studiami? 
Obserwuje się wysokiego stopnia „automatyczną” feminizację tego kierunku 
i można powiedzieć, że życie intuicyjnie dokonuje prawidłowego wyboru. Takie 
cechy, jak: cierpliwość, pilność i wysoki stopień odpowiedzialności w wykony-
waniu obowiązków, wskazuje na kobiety jako grupę predestynowaną do tego 
kierunku studiów. W obszarze zdrowia publicznego kobiety także stosunkowo 
łatwo godzą wykonywanie zawodu z pracą na „drugim etacie”, jakim są obo-
wiązki rodzinne kobiet.

*  Dyplom Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bristolu 
(Wielka Brytania) 
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i umacnianie zdrowia. Jak zatem wygląda 
studiowanie na tym kierunku? Czego nauczą 
Cię te studia?

DO ZALICZENIA 
Zestaw zajęć na zdrowiu publicznym to 

ciekawa mieszanka – filozofii, etyki i socjologii, 
a nawet ekologii. Tak jak się zapewne spodzie-
wasz, obowiązkowe są przedmioty z zakresu 
wiedzy o człowieku, czyli fizjologia, biochemia, 
biofizyka, mikrobiologia, no i anatomia, na którą 
zwykle narzekają studenci medycyny. Informa-
tyka, szkolenie bhp i biblioteczne, język obcy 
i wychowanie fizyczne – to podstawy w każdej 
szkole wyższej. Z reguły (bo to zależy od uczelni) 
na pierwszym roku zdajesz egzaminy z fizjologii, 
ze zdrowia publicznego i z biologii. 

Zajęcia z przedmiotów ekonomiczno-
-prawnych realizuje się zazwyczaj na drugim 
roku. Niektóre, jak prawo zdrowia publicznego 
czy podstawy zarządzania, będą także kończyć 
się egzaminem. Zazwyczaj tylko do zaliczenia 
są: medycyna sądowa z elementami prawa, 
diagnostyka laboratoryjna, farmakologia, 
choroby społeczne oraz żywienie człowieka. 
Jeśli jesteś na studiach pierwszego stopnia, 
już na drugim roku obowiązuje Cię blok 
przedmiotów specjalnościowych. Specjalizując 
się na przykład w organizacji i zarządzaniu 
w ochronie zdrowia, musisz zaliczać m.in. 
takie przedmioty, jak: organizacja pomocy 
społecznej, finanse publiczne, orzecznictwo 
medyczne i rehabilitacyjne. Gdybyś zdecy-
dował się na dietetykę, więcej zajęć będzie 
dotyczyło żywności i żywienia, czyli nie ominą 
Cię chemia spożywcza, podstawy żywienia 
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‰  procesy i aparaty w ochronie  
środowiska
‰  organizacja i zarządzanie 

w ochronie zdrowia
‰  ratownictwo medyczne
‰  dietetyka
‰  kosmetologia ogólna 
‰  promocja zdrowia z fizjoterapią
‰  ochrona starszych i niepełno-

sprawnych 

Specjalności
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czy bromatologia (produkcja, przetwórstwo 
i przechowywanie żywności). 

Jako student trzeciego roku studiów zgłę-
biasz zasady polityki społecznej i zdrowotnej, 
uczysz się o ubezpieczeniach, zaliczasz epide-
miologię i nadzór sanitarno-epidemiologiczny. 
Na organizacji w ochronie zdrowia musisz zdać 
dwa egzaminy – z prawa administracyjnego 
i ekonomii zdrowia (sic!). Dokładnie poznasz 
wreszcie sposoby zarządzania opieką zdro-
wotną w Polsce. Z kolei jako przyszły dietetyk 
zmierzysz się z przedmiotami typu: techno-
logia żywności, gastronomiczna, żywienie 
w szpitalu, żywienie pacjenta nieprzytomnego, 
zatrucia pokarmowe. Natomiast receptura 
kosmetyku, podstawy farmakoterapii czy 
masaż leczniczy – to przedmioty zastrzeżone 
dla kosmetologii. 

Zdrowie publiczne to kierunek, na którym 
niezwykle istotne jest przygotowanie praktycz-
ne do zawodu, dlatego bardzo często już po 
pierwszym roku studenci zaliczają odpowiednią 
liczbę godzin praktyk, najczęściej w zakładach 
opieki zdrowotnej. 

CO DAJĄ SPECJALNOŚCI
Wybór specjalności na kierunku zdrowie 

publiczne zależy w ogromnym stopniu od 
uczelni. Niekiedy ratownictwo medyczne i pie-
lęgniarstwo oferowane są przez uczelnie jako 
specjalności na kierunku zdrowie publiczne, 
a czasami jako oddzielny kierunek. Podstawową 
specjalnością jest zarządzanie i organizacja 
w ochronie zdrowia. W program tych studiów 
wpisane są przedmioty charakterystyczne dla 
zarządzania, czyli marketing usług zdrowotnych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 
jakością w ochronie zdrowia. 

Z kolei taka specjalność jak promocja 
zdrowia z fizjoterapią wymaga z pewnością 

Promotor zdrowia to osoba, która nieustannie – własnym 
stylem życia, głoszonymi ideami, podejmowanymi akcjami, 
opracowywanymi projektami, codzienną pracą – przypomina 
pozostałym o konieczności ochrony zdrowia  
i profilaktyce medycznej. 

tężyzny fizycznej i odpowiednich predyspo-
zycji psychicznych pozwalających na pracę 
z osobami chorymi, przewlekle chorymi 
i niepełnosprawnymi fizycznie i psychicz-
nie. Na studiach nie zabraknie zatem zajęć 
z fizjoterapii, kinezyterapii. Sam powinieneś 
postarać się o jak najwięcej praktyk z masażu 
leczniczego. 

Ochrona zdrowia starszych i niepełno-
sprawnych wymaga niemalże powołania. Jako 
absolwent tej specjalności uzyskasz wiedzę 
teoretyczną i praktyczną oraz przygotowanie 
do udzielania pomocy w ramach podstawowej 
i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zdobyte 
kwalifikacje pozwolą Ci na podejmowanie 
postępowania diagnostycznego, rehabilitacyj-
nego i opiekuńczego. W obliczu zachodzących 
przemian prowadzących do poprawy standardu 
życia potrzebna jest kadra specjalistów, która 
przejmie opiekę domową nad grupą chorych 
przewlekle, odciążając tym samym szpitale 
i inne placówki służby zdrowia. 

Zupełnie odmienny charakter ma kosmeto-
logia, której wybór oznacza zgłębianie tajników 
makijażu i wizażu, receptury kosmetycznej, 
a zarazem otwiera drogę do pracy w firmach 
i laboratoriach kosmetycznych, w salonach 
odnowy biologicznej, przy projektowaniu 
kosmetyków. 

GDZIE WYKORZYSTASZ SWĄ WIEDZĘ 
Studia na kierunku zdrowie publiczne 

powinny przygotować Cię przede wszystkim 
do podejmowania działań zmierzających do 
poprawy stanu zdrowia populacji oraz do 
tworzenia i wdrażania programów profilak-
tycznych, edukacyjnych i interwencyjnych. 
Fachowcy po tych studiach muszą oriento-
wać się w polityce i rozumieć jej wpływ na 
zdrowie publiczne. Zatrudnienie znajdziesz 
we wszelkich instytucjach zajmujących się 
szeroko rozumianą ochroną i promocją 
zdrowia. Odpowiednie specjalności przy-
gotują do szczegółowych działań w branży. 
Możesz zająć się tzw. edukacją prozdrowotną, 
czyli organizować i propagować działalność 
profilaktyczną w instytucjach opiekuńczych 
czy edukacyjnych, a także w mediach. Wśród 
personelu opieki medycznej, w szpitalach, 
przychodniach także pracują absolwenci 
zdrowia publicznego. O pracę możesz 
ubiegać się też w sanatoriach i szpitalach 
uzdrowiskowych. Dzięki przygotowaniu 
zawodowemu do pracy z osobami chorymi 
i niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji 
ruchowej, fizjoterapii i masażu dostaniesz 
pracę w gabinetach rehabilitacyjnych. 


