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PROCESU STARZENIA SIĘ NA PRZYKŁADZIE  
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Streszczenie
Polska jest jednym z siedmiu najszybciej starzejących się państw europy, 
a prognozowany dalszy wzrost liczby osób starszych spowoduje konieczność 
zmierzenia się z wieloma, różnego rodzaju wyzwaniami. Jednym z nich jest 
społeczne postrzeganie osób starszych. Celem artykułu jest przedstawienie 
procesu medykalizacji starości z perspektywy mediów oraz samej osoby 
starszej. Przeprowadzono analizę zawartości jednego z największych polskich 
portali skierowanych do osób starszych – www.senior.pl, dzięki której możliwa 
stała się identyfikacja społecznego postrzegania starości i procesu starzenia 
się oraz innych tematów będących w centrum zainteresowania odbiorców 
portalu. Wyniki analizy wskazują na umedycznienie oraz ufarmakologicz-
nienie starości. szczególna uwaga skupia się jednak nie na naukowo pojętej 
medycynie i farmakologii, a zastąpieniu jej głównie medycyną alternatywną 
o nieudowodnionej skuteczności. W tematyce artykułów zamieszczonych 
na portalu przeważają wątki związane ze zdrowiem, w tym przede wszyst-
kim dietami i ziołolecznictwem. tak znaczące miejsce tematyki medycznej 
wśród artykułów oraz w postach zamieszczanych na forum internetowym 
świadczy o postrzeganiu późnej dorosłości niemal wyłącznie w kontekście 
chorób i niesprawności. Portal jest wprawdzie użytkowany przez osoby lepiej 
wykształcone, lepiej poruszające się po współczesnym świecie i bardziej 
aktywne, korzystające z nowych technologii, jednak bardzo rzadko podej-
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muje temat aktywizacji i edukacji, sprowadzając zainteresowania swojego 
czytelnika wyłącznie do chorób i ich leczenia. 

Słowa kluczowe: medykalizacja procesu starzenia, analiza treści, internet

WproWadzenie

starzenie się społeczeństwa stało się procesem globalnym i – jak do tej pory – nie-
odwracalnym. Polska jest jednym z siedmiu najszybciej starzejących się państw 
europy, a prognozowany dalszy wzrost liczby osób starszych spowoduje ko-
nieczność zmierzenia się z wieloma, różnego rodzaju wyzwaniami. Jednym 
z nich jest społeczne postrzeganie osób starszych. dotychczasowe badania nad 
medykalizacją, w tym medykalizacją procesu starzenia, pozwalają przewidywać 
konsekwentną jej ekspansję i dalsze zacieranie różnic pomiędzy normalnością 
a patologią [kłos i in 2014: 383]. Perspektywa starzenia się społeczeństwa i postę-
pującej medykalizacji może mieć istotne konsekwencje dla sposobu doświadcza-
nia, przeżywania, ale także postrzegania procesu starzenia się przez same osoby 
starsze, jak i przedstawicieli innych grup wiekowych. Z tego powodu konieczne 
jest zbadanie treści przekazów, które docierają do osób starszych i mogą mieć 
znaczenie dla ich tożsamości. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie treści kierowanych do osób 
starszych za pośrednictwem internetu i wyprowadzenie wniosków dotyczących 
konsekwencji analizowanego przekazu. Jak zauważa szpunar [2011], najbar-
dziej widocznym i równocześnie najbardziej dostępnym przejawem działania 
mediów jest sam ich przekaz. Badanie ich treści pozwala określić skutki danego 
sposobu komunikowania, ale także umożliwia poznanie atrakcyjności tematów 
dla odbiorców. sama analiza zawartości jest definiowana jako technika badawcza 
służąca do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej zawartości 
przekazu [za: lisowska-Magdziarz 2004: 13]. Wykorzystana w badaniu metoda, 
jaką jest analiza treści, stanowi jeden z typów analizy zawartości. 

Medykalizacja Starości i Medycyna antyStarzeniowa

Wejście medycyny w naturalny etap życia, jakim jest starość, oznacza jej rede-
finiowanie i rozpoczęcie traktowania jako choroby czy zaburzenia. taki proces 
w literaturze przedmiotu nazywany jest medykalizacją. termin ten odnosi się 
do tych zjawisk, które dotąd uznawane za niemedyczne stały się problemami 
medycznymi [Conrad 2008: 4]. J.e. davis w publikacji Medicalization, Social 
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Control, and the Relief of Suffering wyróżnił cztery typy zjawisk, które jego 
zdaniem poddawane są medykalizacji i obejmują kolejno zachowania dewiacyj-
ne, naturalne procesy życiowe, problemy życia codziennego i „udoskonalanie” 
zdrowych osób [davis 2010: 221]. Ze względu na temat artykułu skupię się na 
medykalizacji naturalnych procesów życiowych, a więc problemie, który doty-
czy przede wszystkim kobiet i osób starszych i jest ściśle związany z postępem 
medycyny, zmianą oceny ryzyka procesu dotąd uznawanego za naturalny oraz 
staraniami (głównie kobiet – jak w przypadku menopauzy) do kontrolowania 
biologii [davis 2010: 221]. 

Współczesna medycyna rozszerzyła definicję zdrowia, którego zachowanie 
przestało być traktowane jako nakaz biologiczny, a stało się nakazem społecznym 
[Baudilard 2006: 186]. stan zdrowia ma za zadanie odzwierciedlać miejsce jed-
nostki w hierarchii stratyfikacji, jej status socjoekonomiczny i prestiż społeczny. 
Wyrazem tak postrzeganej tendencji stała się możliwość wykorzystania medy-
cyny do poprawy nie tylko swojego zdrowia, ale także wyglądu ciała, tak aby 
wydawało się zdrowsze, bardziej estetyczne i przede wszystkim młodsze. W myśl 
teorii efektem zabiegów ma być awans społeczny lub przynajmniej utrzymanie 
dotychczasowej pozycji. M. Foucault w swojej koncepcji biowładzy posuwa się 
jeszcze dalej, ujmując zdrowie i chorobę w kategoriach zjawisk społecznych. 
Zdaniem Foucaulta, stan zdrowia przestał być indywidualną sprawą jednostki, 
a o definiowaniu tego, czym jest zdrowie i choroba decyduje dyskurs społeczny 
[Foucault 1993; Bińczyk 2002: 183]. W związku z faktem, że współczesna kul-
tura konsumpcyjna zdominowana jest przez kult młodości, człowiek stary został 
zdegradowany: z  pozycji jednostki postrzeganej jako doświadczona i godna sza-
cunku do pozycji osoby zależnej, z licznymi niedyspozycjami. Pomijany wydaje 
się fakt wydłużania życia, w tym wydłużania życia w zdrowiu. 

traktowanie sędziwego wieku w kategoriach choroby implikuje lęk przed 
starością i uznanie jej za stan nie tylko niepożądany, ale wręcz patologiczny [no-
wakowski, nowakowska 2010: 211]. O takim postrzeganiu ostatniej fazy życia 
świadczą wyniki badania przeprowadzonego przez CBOs – 73% respondentów, 
myśląc o swojej starości, najbardziej obawia się właśnie choroby, niedołężności 
czy utraty pamięci [CBOs 2012]. kreowanie wizerunku seniora w kategoriach 
schorzenia stanowi szczególne niebezpieczeństwo – zarówno dla najstarszego 
pokolenia, jak i dla młodych. Jak pisze Wieczorkowska [2013], choroba przy-
pisana jednostce może przyczynić się do redefinicji własnej tożsamości, co 
z kolei może doprowadzić do ograniczenia kontaktów społecznych. Wśród osób 
starszych jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, ponieważ osamotnienie 
może rzeczywiście skutkować chorobą. Według badań przeprowadzonych 
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w stanach Zjednoczonych odczuwanie samotności może zwiększać u seniorów 
ryzyko zgonu aż o 14%; izolacja podnosi ciśnienie krwi, wpływa na zaburzenia 
snu, zwiększa poziom stresu i depresji, a nawet wpływa na układ odpornościowy 
[Cacioppo i in. 2002: 407–417]. dodatkowo osoby starsze są narażone na liczne 
sytuacje stresogenne, takie jak śmierć partnera życiowego, dorosłego dziecka, 
rówieśników i innych bliskich. takie wydarzenia w życiu seniorów nie pozostają 
bez wpływu na ich sieci społeczne [tobiasz-Adamczyk 2011: 120]. również Wil-
liamson i współpracownicy [1985] dostrzegają społeczną izolację i stygmatyzację 
seniorów, jednak ich zdaniem nie następuje ona w efekcie samoistnego nadania 
tożsamości osoby chorej, ale jest to „kara” wymierzona w najstarszych człon-
ków społeczeństwa. karanie jest efektem społecznego postrzegania podeszłego 
wieku jako formy dewiacji. definiowanie starości w kategoriach odchylenia od 
normy, zdaniem Willamsona, jest efektem między innymi wykluczenia senio-
rów z rynku pracy i tym samym uznania ich przez społeczeństwo za społecznie 
nieużytecznych [Williamson i in. 1985: 110–111]. Aby uniknąć potencjalnego 
wykluczenia, starzejące się segmenty społeczeństwa/grupy społeczne z nadzieją 
spoglądają w kierunku najnowszych technologii, w tym przede wszystkim tech-
nologii z zakresu medycyny. 

W Polsce szczególne zainteresowanie procesem starzenia pojawiło się wraz 
z wizją „demograficznej apokalipsy”. Początkowo „wysyp siwych głów” trakto-
wany był tylko jako problem, który należało zneutralizować. Obecnie starzenie 
się społeczeństwa przestało być rozumiane pejoratywnie, a raczej traktowane jest 
w kategoriach wyzwania dla europy. nie zmienia to faktu, że wraz z rosnącą 
liczbą osób w wieku 65+ rozwijały się praktyki mające na celu zatrzymanie, 
a nawet cofnięcie, naturalnego procesu, jakim jest starość. Pojawiła się nowa 
gałąź medycyny – medycyna antystarzeniowa (anti-aging), która zaangażowała 
dermatologów, chirurgów plastycznych, ortopedów, fizjoterapeutów, psychote-
rapeutów i przedstawicieli medycyny niekonwencjonalnej [Mykytyn 2008: 315]. 
Medycyna antystarzeniowa została zdefiniowana jako każda interwencja, która 
minimalizuje rozwój patologii związanych z procesem starzenia, ale także innych 
zależnych od wieku zmian [Butler 2002: 333]. Jej głównym celem jest dostosowa-
nie wizerunku starzejącego się ciała do kanonu norm cielesności przedstawianych 
w medialnych przekazach. taki stan rzeczy z powodzeniem wykorzystują instytu-
cje medyczne i farmaceutyczne, proponując pacjentom diety hamujące starzenie 
organizmu, terapie, zabiegi, ćwiczenia, suplementy czy lekarstwa [Mykytyn 
2008: 313]. rynek farmaceutyczny został zdominowany przez fałszywe leki na 
nieautentyczne choroby. dla korzystających z nich nieistotny wydaje się brak 
dowodów na skuteczność polecanych farmaceutyków w „walce” z naturalnym 
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procesem starzenia się [Butler 2002: 333]. Przeważa nadzieja, że dany specyfik 
rzeczywiście zminimalizuje objawy starzenia. 

Pojawieniu się medycyny antystarzeniowej sprzyjał dyskurs naukowy toczący 
się wokół omawianego procesu i jego kulturowego konstruktu [Foucault, smith 
1976; Mykytyn 2008: 315]. Wynikał on z trudności definicyjnych dotyczących 
normalnego i patologicznego starzenia się jednostki. Z tego powodu to właśnie 
w środowisku naukowym starość po raz pierwszy została zdefiniowana jako pro-
ces biologicznej degradacji. liczne badania naukowe wskazywały na zależność 
pomiędzy chorobą a wiekiem, co w konsekwencji doprowadziło do powstania 
listy schorzeń zależnych od wieku [Mykytyn 2008: 315]. Jednak w powszechnej 
opinii długość życia stała się czynnikiem inicjującym daną chorobę, a nie tylko 
jej towarzyszącym. taki sposób myślenia utwierdził przeświadczenie opinii 
społecznej o tożsamości pojęć choroby i starości. 

Powyższe czynniki potęgowały proces medykalizacji starości. nowoczesne 
technologie, rozkwit przemysłu farmaceutycznego rozszerzyły grono odbiorców 
medycyny antystarzeniowej na osoby młodsze, obawiające się utraty jędrności 
ciała, pojawienia się zmarszczek czy siwych włosów [Wieczorkowska 2013: 116], 
a także licznych chorób właściwych (z punktu widzenia medycyny antystarzenio-
wej) długowieczności. W konsekwencji osoby zdrowe zostały postawione w roli 
pacjentów, a naturalne procesy życiowe zdefiniowane w kategoriach choroby 
[Majchrowska 2010: 241], którą należy wyleczyć.

internet jako wSpółczeSny nośnik Medykalizacji 

internet odgrywa znaczącą rolę w procesie medykalizacji, w tym w popularyzacji 
medycyny anti-aging. Poniższe spostrzeżenia dotyczące internetu, jako medium 
rozszerzającego granicę oddziaływań medycyny, zostaną zilustrowane zastanymi 
danymi z ogólnopolskich badań i oparte na literaturze przedmiotu. 

W 2015 roku przynajmniej raz w tygodniu z internetu skorzystało 64% Pola-
ków. seniorzy stanowią w tej grupie najmniejszy odsetek – zaledwie 11% [CBOs 
2015]. dodatkowo istnieje silna korelacja pomiędzy liczbą lat spędzonych na 
emeryturze a brakiem kompetencji cyfrowych. Jako przyczyny takiego zjawiska 
badacze wskazują bariery infrastrukturalne i materialne [stuart-Hamilton 2006]. 
Jednak coraz częściej dodają do nich brak potrzeby korzystania z internetu 
[szmigielska i in. 2012: 344]. Jak podaje Wieczorkowska [2015], w dyskursie 
społecznym odgórnie przyjęto założenie, że internet nie jest seniorom nie-
zbędny. Autorka podaje analogię do modelu upośledzającego społeczeństwa, 
w którym nie samo kalectwo jest problemem, ale bariery narzucane przez osoby 
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pełnosprawne. nie zmienia to jednak faktu, że we współczesnej rzeczywistości 
funkcjonowanie bez umiejętności cyfrowych może w znaczący sposób utrudnić 
życie: internet umożliwia nie tylko wirtualny spacer po muzeum, ale również 
rejestrację w przychodni, dokonanie opłat czy uzyskanie niezbędnych informacji, 
coraz częściej dotyczących stanu zdrowia. Jak wskazują badania zrealizowane 
w 2011 roku przez PBi (Polskie Badania internetu), co drugi internauta zagląda 
na strony poświęcone tematyce zdrowotnej (pięć lat wcześniej był to co piąty 
Polak) [PBi 2011]. W lipcu 2016 roku portal poradnikzdrowie.pl znalazł się na 
20. miejscu domen, z których korzysta najwięcej osób. traktowanie internetu jako 
źródła wiedzy o chorobach potwierdzają również inne badania: przeprowadzone 
w 2008 roku przez doroszewską na próbie ponad 5 tysięcy polskich internautów, 
którzy wskazali na internet (84%) jako podstawowe źródło informacji o zdro-
wiu i chorobie [doroszewska 2010: 299–311]. W świetle przytoczonych badań 
uprawnione jest stwierdzenie, że internet konstruuje wiedzę jednostki dotyczącą 
zdrowia i choroby. 

Zainteresowanie internetem, jako narzędziem służącym do zdobywania 
wiedzy na temat zdrowia, pojawiło się w ostatnich latach pod wpływem rosnącej 
liczby stron internetowych poświęconych zdrowiu i zdrowemu stylowi życia. 
Część badaczy jest zdania, że taka tendencja może mieć pozytywny wpływ na 
promocję zdrowia wśród użytkowników internetu [korp 2006: 78]. niemniej 
jednak treści w komunikacji zbiorowej nie są tworzone tylko przez ekspertów, 
ale również przez anonimowych nadawców posiadających wycinkową wiedzę 
na dany temat [Juza 2007: 37–58]. Pojawiające się wskazówki mogą być mylące, 
a nawet niebezpieczne w przypadku ich zastosowania. internauci dzielą się na 
forach radami uzyskanymi od lekarzy, które często mają indywidualny charakter 
i nie powinni z nich korzystać inni pacjenci. Publiczne uzewnętrznianie swojego 
stanu zdrowia zmienia także sposób postrzegania choroby, która dotąd uważana 
była za prywatną sprawę jednostki. Obecnie doświadczenie choroby stało się 
publiczne, a przeżywane emocje dzielone są z innymi osobami [Conrad, rondini 
2010: 108] na forach internetowych. 

Współczesna rola profesji medycznych w procesie medykalizacji jest coraz 
mniej istotna, a na znaczeniu zyskują pośrednicy – media i konsumenci [Wie-
czorkowska 2015: 140]. internet jest specyficznym narzędziem, ponieważ działa 
dwustronnie – każdy użytkownik może zarówno publikować, jak i korzystać 
z informacji już opublikowanych. dodatkowo internet daje złudne poczucie 
profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej, a tym samym wzmacnia zaufanie do publi-
kowanych treści. Świadczy o tym poziom zaufania do wiadomości ukazujących 
się w sieci – wierzy w nie nawet 71% badanych. Znaczenie internetu w procesie 
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medykalizacji dostrzegł Conrad, wymieniając media jako jeden z agentów me-
dykalizacji [Conrad, leiter 2004: 159]. Wpływ mediów wynika między innymi 
z łatwości dostępu, możliwości komunikacji z osobami mającymi podobny 
problem, ale także z rosnącej liczby reklam i tekstów pisanych przez Pr firm 
farmaceutycznych. Clarke i współautorki uznały internet za kluczową technologię 
napędzającą proces medykalizacji. Jednak badaczki zwracają uwagę na inne, 
praktyczne, możliwości tego medium, na przykład w zakresie edukacji pacjentów 
[Clarke i in. 2003: 176]. Podsumowując, internet stał się jednym z głównych 
czynników rozwoju i natężenia procesu medykalizacji. Zabieg ten dokonał się 
w wyniku rosnącego udziału firm Pr w kreowaniu wirtualnej rzeczywistości, 
ale także poprzez działanie samych internautów. 

Materiał i Metody analizy

Za Berelsonem [1952] należy przyjąć, że analiza treści to taka technika badaw-
cza, która służy obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej 
zawartości komunikatu. również Ann Bowling podkreśla istotę systematyczności 
kodowania, co tłumaczy jako powiązanie zbioru danych z kategoriami wcześniej 
opracowanymi przez badacza [Bowling, 2002: 389–391]. niewątpliwą zaletą 
zastosowania analizy treści jest po pierwsze możliwość opisu cech przekazu, po 
drugie inferencja dotycząca nadawcy przekazu oraz przyczyn, dla których komu-
nikat został nadany. dodatkowo ta metoda badawcza umożliwia wyprowadzenie 
wniosków o konsekwencjach danego przekazu [szpunar 2010].

Analiza została przeprowadzona w serwisie www.senior.pl, który kierowany 
jest do osób po 50. roku życia. Wybór portalu został podyktowany szerokim gro-
nem odbiorców. tylko w marcu 2016 roku na portalu zalogowało się 754 962 użyt-
kowników. W tym samym okresie odnotowano 1 535 059 odsłon. Zasięg serwisu 
jest ogólnopolski, jednak – jak wynika z informacji udostępnionych przez portal 
– najwięcej zarejestrowanych użytkowników pochodzi z województwa śląskiego, 
mazowieckiego i dolnośląskiego. senior.pl jest serwisem stanowiącym konglo-
merat treści o charakterze zarówno poradnikowym, jak i informacyjnym; treści 
te pochodzą z różnych źródeł. W serwisie zamieszczane są materiały własne 
(redakcyjne), jak i zewnętrzne, w tym porady użytkowników i ekspertów oraz 
rozbudowane elementy społecznościowe (takie jak forum dla użytkowników, 
dające możliwość zadawania pytań i komentowania artykułów), które nadają 
portalowi charakter platformy komunikacyjnej. niewątpliwym walorem bada-
nia jest specyfika grupy, do której przekaz jest kierowany. Jak zostało opisane, 
w Polsce osoby starsze stanowią grupę najrzadziej korzystającą z komputera 
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i internetu. Ci, którzy sprawnie poruszają się w cyberświecie, stanowią zazwy-
czaj grupę najbardziej aktywną i wykształconą. Potwierdza to charakterystyka 
użytkowników serwisu, z których wykształcenie średnie i niepełne średnie ma 
40,41%, a wykształcenie pomaturalne, licencjackie i wyższe – 42,47%. niecałe 
2% użytkowników ma wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe [na 
podstawie informacji uzyskanych z portalu www.senior.pl]. 

Podstawową jednostką analizy w badaniu dotyczącym medykalizacji starości 
były zatem artykuły opublikowane w serwisie internetowym senior.pl, którego 
docelowym odbiorcą jest osoba starsza. Analizie poddane zostały materiały 
umieszczone w serwisie w dwóch okresach: od 25.11.2014 do 25.02.2015 oraz 
od 25.11.2015 do 25.02.2016. W pierwszym badanym okresie opublikowano 
583 artykuły, zaś w drugim – 482. łącznie przeanalizowano 1065 tekstów. Ana-
lizowane materiały zostały skategoryzowane za pomocą wystandaryzowanej 
listy kodowej zawierającej następujące kategorie tematyczne: prewencja chorób, 
choroby i zagrożenie chorobami, żywienie, wsparcie społeczne i sieci kontaktów 
społecznych, edukacja i kompetencje, bezpieczeństwo, problemy społeczne, 
kultura, rynek pracy, finanse i świadczenia emerytalne, turystyka, uroda, starość/
starzenie się, śmierć, porady, prawo, okazjonalne (w badanym okresie były to 
artykuły dotyczące świąt Bożego narodzenia oraz nowego roku). Ze wzglę-
du na problem z zakwalifikowaniem części artykułów do konkretnej kategorii 
tematycznej stworzono dodatkową kategorię nazwaną „inne”. ten typ zawierał 
publikacje dotyczące w głównej mierze aktualnego stanu cywilnego celebrytów 
(50+) oraz bieżących informacji (tzw. newsów).

Zbierając materiał badawczy, szczególną uwagę zwrócono na teksty o te-
matyce zdrowotnej. Wykonana została pogłębiona analiza wymienionych ar-
tykułów. W tekstach odnoszących się do powyższego tematu brano pod uwagę 
takie kategorie, jak: podmiot (do kogo kierowany jest artykuł: pacjenta, klienta, 
konsumenta; część tekstów miała charakter uniwersalny i każdy mógł być ich 
odbiorcą), przedmiot (czego dotyczy komunikat – o jakiej chorobie lub schorzeniu 
mówi), kierunek (w jaki sposób przedmiot został przedstawiony) oraz metody 
(za pomocą jakich metod, w tym wypadku medykamentów, zachowań, można 
osiągnąć cele, którymi są zachowanie zdrowia czy spowolnienie procesu starzenia 
się). Zwrócono również uwagę na formalne elementy komunikatu odnoszące się 
do odbiorcy oraz rodzaju publikowanego tekstu. 

dodatkowo analizie treści zostało poddane forum działające przy portalu 
senior.pl. W tym wypadku jednostką analizy były wątki poruszane przez użyt-
kowników. Analiza forum dała możliwość obserwacji przedmiotu zainteresowania 
samych odbiorców. również w tym przypadku dokonana została kategoryzacja 
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poruszanych przez użytkowników tematów. lista kodowa zawiera 11 następują-
cych kategorii: informacje na temat funkcjonowania serwisu, generacja 50Plus, 
zdrowie, uroda, kultura, styl życia, rodzina i bliscy, finanse, praca, edukacja, 
ogłoszenia. W powyższym przypadku lista kodów została stworzona na podsta-
wie tematów odgórnie narzuconych przez administratorów forum. dodatkowo 
forum zawiera dział oznaczony „regionalne”. na podstawie liczby postów 
umieszczonych pod danym regionem można wskazać najbardziej „aktywne” 
województwa Polski. 

analiza treści SerwiSu internetowego Senior.pl

Wyniki analizy treści wydają się zaskakujące, szczególnie w odniesieniu do misji 
forum deklarowanej w zakładce „O serwisie”, gdzie podkreślono konieczność 
ukazywania osoby starszej w opozycji do wielochorobowości („Pokazujemy, że 
słowo «emeryt» nie oznacza schorowanego starca, a «babcia» – niewykształco-
nej, dobrotliwej, ale za to darmowej opiekunki do dzieci”). Jak pokazuje analiza, 
temat szeroko rozumianego zdrowia jest najczęściej podejmowanym wątkiem 
w serwisie senior.pl i obejmuje takie zagadnienia, jak prewencja chorób oraz 
choroby i zagrożenia chorobami, a także żywienie i jego właściwości. 14% pu-
blikacji poruszało temat prewencji chorób, 13% – chorób i zagrożeń chorobami, 
a 11% artykułów odnosiło się do kategorii „żywienie”. łącznie tematyka zdrowia 
była podejmowana w blisko co trzecim artykule.

na portalu senior.pl zamieszczone są przede wszystkim krótkie informacje. 
Przegląd opublikowanych tekstów, w którym przyjęto za jednostkę analizy słowo 
(będące nazwą schorzenia), pozwolił zauważyć, że w 414 artykułach o różnego 
typu dolegliwościach wspomniano aż 560 razy. dominowały choroby sercowo-
-naczyniowe (67), choroby związane z ograniczeniami/zaburzeniami poznawczy-
mi (64), nowotwory (54), cukrzyca (49) i otyłość (47) oraz choroby reumatyczne 
i kręgosłupa (37). Zwraca uwagę fakt, że również procesowi starzenia się nadany 
został wymiar choroby, co mogło sugerować wystąpienie takiego określenia jak 
np. „wyleczyć się ze starości” czy też umieszczanie starzenia się w kontekście 
m.in. tematu nowotworu czy chorób serca. Autorzy przedstawiali starość jako 
stan niepożądany, który wiąże się z wieloma niedogodnościami i problemami, 
wywołując tym samym przekonanie, że starość jest rodzajem patologii. kolej-
nym argumentem przemawiającym za medykalizacją starości było adresowanie 
tekstów do pacjentów czy potencjalnych pacjentów – ponad połowa publikacji 
w ten sposób postrzegała swojego odbiorcę.  
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WYkres 1: Artykuły według tematów (w procentach)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy portalu www.senior.pl. 

WYkres 2: Artykuły ze względu na role, w jakich ustawiono odbiorców (w procentach)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy portalu www.senior.pl.

Zabiegiem często stosowanym przez autorów było ukazywanie skali danej 
choroby: „na całym świecie 46,8 mln osób choruje na demencję”, „problem ze 
słuchem ma aż 74% osób powyżej 60 roku życia” czy „na problemy ze snem 
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narzeka co drugi Polak, niektóre źródła podają, że na zaburzenia snu może już 
cierpieć nawet dwie trzecie z nas”. Przedstawianie rozmiarów zjawiska może 
wywołać u odbiorcy poczucie lęku czy nawet panikę związaną z prawdopodo-
bieństwem wystąpienia danego schorzenia. 

O tym, że starzenie się uległo medykalizacji i farmaceutyzacji, świadczy 
proponowanie w publikacjach różnego typu medykamentów, które mogą zapo-
biec różnym schorzeniom. Obok przeszczepu komórek macierzystych i specjali-
stycznych farmaceutyków autorzy chętnie polecają zbilansowaną dietę, w której 
skład wchodzić powinny liczne zioła, owoce, warzywa. dowiadujemy się między 
innymi o czekoladzie antystarzeniowej, winie i winogronach chroniących przed 
udarem czy o witaminie d i jej związku z możliwością wystąpienia u pacjenta 
raka jelita grubego. Co ważne, stosowanie się do wskazań medycyny alternatyw-
nej, która nie ma naukowo udowodnionej skuteczności, może doprowadzić do 
odwlekania wizyty u lekarza w sytuacji wystąpienia rzeczywistych symptomów 
chorobowych. Odbiorca tego typu treści może również być przekonany o braku 
ryzyka danej choroby ze względu na stosowanie naturalnych medykamentów 
opisanych w serwisie. na takie konsekwencje może wskazywać powoływanie 
się na naukowe źródła. Autorzy cytują badania, które często (choć nie zawsze) 
przeprowadzone były na niewielkiej próbie bądź niepoparte informacjami na 
temat zastosowanej w nich metodologii. Jednak z perspektywy odbiorcy komu-
nikatu powoływanie się na „naukowców” i „ekspertów” zwiększa zaufanie do 
treści („Jak wynika z badań przeprowadzonych przez uczonych z Uniwersytetu 
w Zhejiang, jedzenie kalafiora, ziemniaków i cebuli zmniejsza ryzyko zacho-
rowania na raka żołądka”). ryzykiem jest też możliwość wyciągania błędnych 
wniosków z opisywanych badań. 

dotychczasowe wyniki skupiły się na tematyce zdrowotnej, która była 
poruszana w serwisie. innym tematem obecnym na forum była szeroko pojęta 
kultura – 12% publikacji dotyczyło tej kwestii. Autorzy artykułów podejmujący 
wyżej wymieniony temat najczęściej pisali o kulturze filmowej. Jednak liczba 
publikacji w tym czasie mogła być większa ze względu na ważne wydarzenie, 
jakim jest rozdanie Oscarów. kolejnym pod względem częstości publikacji te-
matem (6%) były porady kierowane do seniorów. należy jednak zauważyć, że 
tematyka porad najczęściej odnosiła się do kwestii związanych ze zdrowiem (np. 
porady dotyczące rzucenia palenia, radzenia sobie ze zmęczeniem lub stresem oraz 
bólem zęba/kręgosłupa itd.). Pozostałe tematy, takie jak: finanse i świadczenia 
emerytalne, śmierć, rynek pracy i uroda występowały rzadko (3%–4%), jeszcze 
rzadziej eksploatowane były wątki dotyczące bezpieczeństwa, wsparcia społecz-
nego i kontaktów społecznych (2%) bądź edukacji i kompetencji czy prawa (1%). 
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analiza foruM internetowego

istotnym elementem badania była analiza forum internetowego funkcjonują-
cego jako element portalu senior.pl. Jak wynika z analizy, współczesny senior-
-użytkownik na forum najczęściej wypowiada się na temat „Generacja 50Plus”; 
najpopularniejszym wątkiem w tym dziale jest rozrywka, gdzie zamieszczono 
879 079 postów. 

temat zdrowia był drugim z kolei poruszanym tematem. 21% wątków oma-
wianych przez użytkowników forum dotyczyło właśnie zdrowia, w tym głównie 
profilaktyki i zdrowego stylu życia. Świadczy to o dużym zainteresowaniu osób 
starszych prewencją chorób, ale także o świadomości zależności pomiędzy zdro-
wym stylem życia a chorobowością. W prewencji chorób przedmiotem zaintere-
sowania był przede wszystkim sport, a także sposoby na zachowanie sprawności 
umysłu. Można wnioskować, że zdaniem seniorów te dwie aktywności (fizyczna 
i umysłowa) pozwalają na wyeliminowanie ryzyka zachorowania. 

drugim cieszącym się popularnością tematem z zakresu tej problematyki są 
choroby. seniorzy chętnie wymieniają się wiedzą na temat różnorodnych scho-
rzeń, ale także wspierają się w przypadku chorób przewlekłych. taką funkcję pełni 
m.in. powstały na forum „klub raczków”, zawierający ponad 1000 wypowiedzi, 
a także „apel i prośba”, poruszający temat schorzeń, który również uzyskał ponad 
1000 odpowiedzi będących przede wszystkim wsparciem społecznym w chorobie. 
na tej podstawie można sformułować wniosek, że seniorzy stworzyli na forum 
rodzaj sieci wsparcia, która pozwala osobom – często samotnym – wytrwać 
w chorobie. Z uwagi na rosnącą singularyzację starości i coraz bardziej docenianą 
rolę wsparcia społecznego zabezpieczającego seniorów przed izolacją społeczną, 
ale także wpływającego na zdrowie i umieralność, stworzenie tego typu sieci 
jest szczególnie ważne [Woźniak, tobiasz-Adamczyk, Brzyska 2009: 459–464]. 
kreowanie sieci społecznych poprzez fora internetowe dla osób starszych jest 
szczególnie interesującym i ważnym tematem, który wymaga dalszego pogłę-
bienia w przyszłości.

kwestie ogólne, opieka nad osobą starszą oraz dieta i uzależnienia to kolejne 
często podejmowane wątki z obszaru zdrowia. Wśród zagadnień ogólnych senio-
rzy poruszają temat konkretnych chorób czy dysfunkcji związanych z wiekiem 
starszym (takich jak zaburzenia erekcji, reumatyzm, anemia, depresja, dysko-
patia itd.).
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WYkres 3: Posty według tematów na forum internetowym „klub senior cafe” (w procentach)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy forum internetowego „klub senior cafe”.

WYkres 4: Posty dotyczące zdrowia według tematów (w procentach)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizy forum internetowego „klub senior cafe”.
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Społeczne konSekwencje Medykalizacji  
proceSu Starzenia Się

Świadomość nieuchronnego starzenia się społeczeństw w większości państw 
świata staje się jednym z najważniejszych elementów kształtowania ich strategii 
rozwoju. Początkowo zjawisko postrzegano tylko w kategoriach negatywnych, 
opierających się na wizji demograficznej apokalipsy, z czasem zaczęto je 
traktować jako naturalny proces rozwojowy człowieka. dostrzeżone zostały 
również pozytywne konsekwencje w skali makro odnoszące się do „wysypu 
siwych głów”. Wiele starzejących się regionów w europie, a także w Polsce (m.in. 
Małopolska, opolskie), tworzy programy rozwoju wykorzystujące tzw. srebrną 
gospodarkę. Zmiany nastąpiły również w skali mikro, ponieważ sami seniorzy 
zaczęli odkrywać ten etap życia, jako niekoniecznie związany z chorobą i za-
leżnością, ale np. samorealizacją [szukalski 2008: 7]. Wzrastająca aktywizacja 
osób starszych jest widoczna między innymi przez rosnące zainteresowanie 
Uniwersytetami trzeciego Wieku.

O ile społeczne skutki starzenia zostały zneutralizowane, a raczej „oswojone”, 
o tyle z perspektywy biologicznej starość nadal definiowana jest w kategoriach 
negatywnych, jako proces destrukcyjny, prowadzący do utraty zdrowia, pogor-
szenia funkcji narządów i obniżenia sprawności fizycznej. Ma ono zawsze trzy 
cechy, po pierwsze jest „powszechne, ponieważ dotyczy każdego. Po drugie jest 
ono [przypis autora: starzenie się] destrukcyjne, gdyż upośledza funkcje komórek, 
a przez to narządów i tkanek, i po trzecie nie powoduje załamania homeostazy” 
[Bugajska 2012]. dodatkowo promowany przez media kult młodości utwierdza 
opinię publiczną w przekonaniu o powiązaniu późnej dorosłości z chorobami 
i niepełnosprawnością [dziuban 2010: 140–147]. Aby uniknąć nieprzyjemnych 
skutków procesu starzenia się, społeczeństwo z nadzieją zwróciło się w stronę 
medycyny. Jej rosnąca profesjonalizacja, niewątpliwe sukcesy oraz znaczące 
osiągnięcia sprawiły, że zyskała ona ogromne zaufanie społeczne [nowakowska 
2013]. równocześnie pojawiły się silne oczekiwania społeczeństwa dotyczące 
ingerencji medycznej w proces starzenia się. 

rozpatrując zagadnienie medykalizacji starości, kształtowania jej obrazu 
czy też opinii społeczeństwa na temat własnej przyszłości, należy przyjrzeć się 
medialnemu obrazowi omawianego zagadnienia. We współczesnym społeczeń-
stwie internet stał się narzędziem niezbędnym, służącym między innymi do 
szybkiego wyszukiwania informacji czy komunikacji masowej. Z tego powodu 
badania mediów masowych stały się niezwykle ważnym działem badań socjo-
logicznych [Miś, szepski, Ornacka 2015: 187–199]. Bowiem to, w jaki sposób 
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media przedstawiają dane zjawisko, świadczy o jego istotności w kontekście 
społecznym. Z jednej strony publikowane relacje kształtują odbiór rzeczywisto-
ści, która wykracza poza granice bezpośredniego doświadczenia. na podstawie 
zasłyszanych lub przeczytanych wiadomości społeczeństwo wyrabia sobie zdanie 
na temat otaczającego świata, tego, co powinno o nim wiedzieć i o co się trosz-
czyć [Allan 2006: 81]. komunikacja medialna wyraża jednak przede wszystkim 
wartości i postawy kształtowane przez społeczeństwo [Goban-klas 2009: 11]. 
W świetle przytoczonych badań można wnioskować, że społeczny obraz staro-
ści naznaczony jest przede wszystkim chorobą. A nawet więcej – sama starość 
stała się chorobą. Upowszechnianie negatywnego obrazu starości i kreowanie go 
jako procesu degradacyjnego i nacechowanego wielochorobowością implikuje 
przekonanie o podstawowej roli medycyny w radzeniu sobie ze starzeniem. na 
pierwszy plan wysuwają się lekarze, medykamenty i zagrożenia związane z moż-
liwością zapadnięcia na daną chorobę. tezę tę potwierdzają wykonane analizy, 
w których temat zdrowia i choroby był najczęściej podejmowany w artykułach 
i postach badanego portalu. 

następstwem wizji starości kreowanej w mediach jest homogenizacja se-
niorów, a więc stwierdzenie, że grupa ta nie różni się od siebie ani stanem zdro-
wia, ani innymi cechami charakteryzującymi tę zbiorowość. W związku z tym 
senior jest zależny, schorowany, wymagający opieki i szerokiego pakietu usług 
medycznych. W takiej sytuacji może zadziałać mechanizm samospełniającego 
się proroctwa [Zimbardo 1999: 606–607]. Przekonana o własnej niesprawności 
osoba starsza rzeczywiście staje się schorowana – poszukuje kolejnych informa-
cji o potencjalnych zagrożeniach i medykamentach, które pozwolą jej uchronić 
się przed nimi. dodatkowo zagrożeń jest coraz więcej, bo coraz więcej proble-
mów definiuje się w kategoriach schorzeń. Osobie starszej zagrażają nie tylko 
nowotwory czy choroby sercowo-naczyniowe, ale także chroniczne zmęczenie, 
menopauza/andropauza lub niskie samopoczucie i co najgorsze – sama starość. 

do niedawna starość była również łączona z deficytem intelektualnym, 
niemożnością uczenia się i znacznie utrudnionym zapamiętywaniem [Bugajska 
2012]. Obecnie nauka podważyła mit o „deficycie intelektualnym”, kojarzonym 
ze starością. Osoby starsze, tak samo jak osoby młode, mogą rozwijać się intelek-
tualnie, zdobywać nowe umiejętności i czerpać z tego satysfakcję. Jednak na ten 
temat nie znaleziono informacji na portalu skierowanym do seniorów – w anali-
zowanym okresie temat edukacji, kompetencji czy aktywizacji został poruszony 
6 razy w 1085 analizowanych tekstach. 
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zakończenie

Podsumowując konsekwencje medykalizacji dla osób starszych i społeczeństwa, 
należy zwrócić uwagę na szeroki kontekst. rok 2012 został ogłoszony europej-
skim rokiem Osób starszych i solidarności Międzypokoleniowej. Głównym 
celem takiej decyzji Parlamentu europejskiego i komisji europejskiej było 
ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w europie w oparciu 
o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe oraz zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze 
[MPiPs 2013: 5]. W ramach działań podejmowanych w 2012 roku w Polsce 
szeroko propagowano obraz seniora aktywnego, popularyzując jego udział 
w życiu społecznym. Zachęcano osoby starsze do partycypacji społecznej, jak 
najdłuższego pozostawania na rynku pracy bądź udzielania się w wolontariacie, 
uczęszczania na Uniwersytety trzeciego Wieku oraz do samodzielnego życia 
[MPiPs 2013: 6]. rok 2012 odniósł znaczący sukces. W raporcie ewaluacyjnym 
Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej wyróżnia ponad 230 najważniejszych 
wydarzeń, które wpisują się w cele europejskiego roku 2012. tego typu działania 
mają szansę wpływać na społeczny obraz starości, przedstawiając seniorów jako 
osoby nie tylko schorowane i zależne, ale przede wszystkim aktywne, cieszące 
się życiem, samodzielne. Po upływie 4 lat od momentu, w którym rola osób star-
szych w społeczeństwie była aktywnie promowana, przyjrzałam się medialnemu 
przedstawieniu starości, by odpowiedzieć, na ile koncepcja aktywnego starzenia 
się wpisała się w treści kierowane do samych seniorów.

Przytoczone badania, literatura, a także badania własne przedstawione w po-
wyższym artykule pokazały, że w społecznej wyobraźni nadal przeważa obraz 
starości naznaczonej chorobą. Analiza portalu senior.pl wskazała na postrzega-
nie procesu starzenia się jako degradacji organizmu, a samych seniorów jako 
zależnych od młodszych pokoleń. W medialnym przekazie dotyczącym starości 
pojawia się produkt, którym jest choroba, i panaceum, którym są różnego rodzaju 
medykamenty. taki sposób przedstawiania procesów starzenia w wyobraźni spo-
łecznej kreuje wizerunek osoby starszej jako chorej i niesprawnej. dodatkowo 
człowiek ma coraz więcej źródeł, z których może czerpać wiedzę o zdrowiu, 
chorobie i leczeniu dolegliwości. Proporcja artykułów poświęconych chorobom 
i zachowaniu zdrowia do innych zagadnień wskazuje, że są to tematy najbardziej 
istotne dla seniorów – oddające wyobrażenie o tej dekadzie życia człowieka. kon-
centracja tylko na chorobie jest niebezpieczna i społecznie niepożądana – może 
bowiem spowodować, że senior przestanie poświęcać czas na inne działania, 
np. aktywność społeczną czy fizyczną.
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Medykalizacji starości dokonują media, a za nimi organizacje i podmioty 
funkcjonujące w społeczeństwie. Medykalizacja starości w mediach przekiero-
wuje uwagę seniorów z innych aspektów życia ku chorobom i ich leczeniu. W ten 
sposób tworzone jest błędne koło postrzegania starości jako stanu patologicznego. 
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Aleksandra Piłat

Social conSeQuenceS of Medicalization  
of old age – an analySiS tHe Senior.pl weBSite

Abstract

society is rapidly ageing, particularly in european countries. Poland is among the top seven countries 
in europe in terms of the rapid growth of its ageing population. this situation makes it necessary 
to deal with many various of challenges, one of which is the public perception of the elderly. the 
aim of this article is to present the process of medicalization of old age from the perspective of the 
media and the elderly. For this purpose, an analysis was undertaken of one of the Polish largest 
websites for the elderly – www.senior.pl, which made it possible to identify the social perception of 
old age and the aging process, as well as other topics which concerned the audience of the website. 
results of the analysis demonstrate the extent of the medicalization and pharmaceuticalization of 
old age. However, the main emphasis of the websites exchanges was placed on healing medicines 
instead scientific medicines. the subject of the articles posted on the website was completely 
dominated by health, including a healthy diet and complementary and alternative medicines. the 
significant role of medical issues among all the articles and posts on the internet forum testifies 
to the perception of late adulthood mainly in the context of illness and disability. the website is 
used mainly by persons who are better educated, more active, and do not have problems using new 
technologies but it very rarely raises the topic of activation and education, instead focusing almost 
exclusively on diseases and treatment.

keywords: medicalization of an old age, content analysis, internet


