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Studies medykalizacyjne as a new frame of phenomena in the field of national security 

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest 
przedstawienie badań dotyczących medykaliza-
cji jako użytecznego teoretycznego narzędzia 
do analizy zjawisk związanych z bezpieczeń-
stwem. W dzisiejszych czasach coraz więcej 
międzynarodowego zagrożenia i kryzysów  
stwarzanych jest przez biologiczne i środowi-
skowe aspekty ludzkiego życia. Na początku 
opisana I scharakteryzowana została  koncepcja 
medykalizacji i na tej podstawie autor stara się 
udowodnić, że badania w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego są ze sobą połą-
czone. Następnie, prezentowane są niektóre 
podstawowe rodzaje  medykalizacji, czyli psy-
chologiczne aspekty konfliktów zbrojnych, 
efekty medyczne takich konfliktów związanych 
z tworzeniem nowych chorób, pomysł medyka-
lizacji niepewności (w połączeniu z zestawie-
niem procesów medykalizacji i sekurytyzacyj-
nych) i mocy medycznej jako siły politycznej. Na 
przykładach empirycznych takich zjawisk, autor 
stara się krótko wyjaśnić teoretyczny potencjał 
koncepcji medykalizacji w obszarze badań 
bezpieczeństwa. 
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Abstract. The main aim of the article is to 
present studies on medicalization as a useful 
theoretical tool to analyse phenomena con-
nected with security. Nowadays, more and 
more international threats and crises are 
posed by a biological and environmental 
aspect of human life. Initially, a concept of 
medicalization is described and characterized 
and on that basis the Author tries to prove 
that public health and security studies are 
immensely interconnected. Then, some basic 
types of medicalization studies are presented, 
that is, psychological aspects of military con-
flicts, medical effects of such conflicts con-
nected with constructing new diseases, an 
idea of medicalization of insecurity (combined 
with juxtaposition of medicalization and 
securitization processes) and medical power 
as a political power. After some empirical 
examples of such phenomena are discussed, 
the Author attempts to briefly explain a theo-
retical potential of a concept of medicalization 
within the area of security studies. 
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WSTĘP 

W poniższym artykule postawiona zostaje teza, że studia wykorzystujące 

koncept medykalizacji stanowią użyteczną ramę opisu zjawisk także w obrę-

bie studiów nad bezpieczeństwem narodowym oraz międzynarodowym. Ze 

względu na rosnące globalnie  znaczenie zagrożeń dla zdrowia oraz wypra-

cowanie w związku z tym pojęcia „bezpieczeństwa zdrowotnego”, wydaje się 

koniecznym podjęcie rozważań nad tym, w jaki sposób nauki o zdrowiu mogą 

przyczynić się do poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. 

Jak się okazuje, obydwa typy wiedzy mają ze sobą wiele wspólnego i odpo-

wiednio ze sobą połączone mogą okazać się niezwykle przydatne i użyteczne 

dla projektowania najbardziej optymalnych strategii dla osiągnięcia możliwie 

jak najwyższego poziomu ochrony społeczeństwa przed współczesnymi za-

grożeniami. 

KONCEPCJA MEDYKALIZACJI 

Podstawowe założenie koncepcji medykalizacji skupia się na przekonaniu 

o tym, że działania i instytucje medyczne obejmują swoją jurysdykcją coraz 

więcej obszarów pozamedycznych. Zwolennicy tej koncepcji wskazują na to, 

że w toku historii coraz większy obszar życia ludzkiego podlega władzy me-

dycznej. Tradycyjnie, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy poziomy 

medykalizacji: konceptualny, instytucjonalny i interakcyjny [Nowakowski 2015, 

15 i nast]. Medykalizacja na poziomie konceptualnym dotyczy społecznie 

wytworzonej koncepcji zdrowia i polega na potrzebie definiowania i rozu-

mienia coraz szerszego kręgu zjawisk w kategoriach zdrowia i choroby [Con-

rad 2007, 4]. Zachowania, które niegdyś były uznawane za podlegające władzy 

religijnej bądź politycznej znajdują się obecnie w obszarze zainteresowań 

medycyny. Przykładem jest medykalizacja tzw. działań w afekcie lub zabójstw 

ze szczególnym okrucieństwem. Jeszcze w XIX wieku takie czyny były rozpa-

trywane w kategoriach dobra i zła. Obecnie obserwujemy tendencję do pod-

dawania osób, które je popełniają obowiązkowym badaniom psychiatrycz-

nym, co w rezultacie doprowadza do tego, że pewna część przestępców tra-

fia pod nadzór szpitali zamiast więzień. Co istotne, dochodzi do sytuacji, w 

których zachowania nie mające charakteru dewiacyjnego zostają poddane 

reżimowi medycyny. Przykładem służy tzw. medykalizacja zwiększonego 

poziomu aktywności dziecięcej, której efektem jest tzw. zespół ADHD dia-
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gnozowany na wczesnym etapie życia dziecka i leczony terapeutycznie w 

kolejnych etapach jego życia [Conrad 1992, 46-70]. Konceptualny poziom 

medykalizacji mówi zatem o zmianie w obrębie puli społecznie tworzonych 

idei na temat zdrowia i choroby oraz płynnych granic między nimi. Na po-

ziomie instytucjonalnym zauważa się, że coraz większa część naszego życia 

rozgrywa się w instytucjach o charakterze medycznym, czyli przede wszyst-

kim w szpitalach [Nowakowski 2015]. O ile jeszcze na początku XX w. ludzkie 

narodziny i śmierć przebiegały zwyczajowo w domu i w otoczeniu najbliż-

szych, to współcześnie zwyczajowym miejscem, w którym przebiegają 

wspomniane zjawiska, jest właśnie placówka szpitalna. Gdyby zsumować 

długość wszystkich naszych pobytów w instytucjach opieki medycznej w 

ciągu całego naszego życia, okazałoby się, że czas tam spędzony jest o wiele 

dłuższy niż jeszcze sto lat temu. Ponadto instytucje medyczne nierzadko 

biorą udział w tworzeniu polityki państwowej nie tylko w odniesieniu do 

spraw zdrowia, ale także środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki spo-

łecznej oraz skomplikowanych dylematów bioetycznych. Ogólnie rzecz ujmu-

jąc, rola instytucji medycznych zarówno na poziomie prywatnym, jak i pu-

blicznym, stale rośnie. Poziom interakcyjny dotyczy budowy relacji na linii 

pacjent-lekarz oraz subtelnych zmian oczekiwań, które się dokonały na prze-

strzeni kilku ostatnich dekad [Tobiasz-Adamczyk 2002]. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o to, że lekarze przestają być przez pacjentów traktowani jak „ma-

szyny eksperckie”, które mają monopol na wiedzę oraz władzę z zakresu 

życia i zdrowia, w związku z czym należy im się w zupełności podporządko-

wać. Obecnie nie tylko więcej czasu spędzamy w instytucjach medycznych, 

ale i oczekujemy od specjalistów tam pracujących o wiele większego zaanga-

żowania jeśli chodzi o opiekę nad nami. Lekarze oraz inni przedstawiciele 

personelu medycznego są coraz częściej postrzegani jako powiernicy nasze-

go subiektywnego i jedynego w swoim rodzaju odczucia sytuacji chorobowej 

[Tobiasz-Adamczyk 2002, 45 i n]. W tym sensie oczekujemy od lekarzy nie 

tylko postawienia diagnozy i otrzymania recepty, ale także gotowości do 

dialogu i zrozumienia, indywidulnego traktowania, umiejętności powiązania 

swojej wiedzy eksperckiej z doświadczeniem życiowym oraz otrzymania po-

rady, która daleko wykracza poza granice naszej dolegliwości. Reasumując, 

koncepcja medykalizacji charakteryzuje się kilkoma cechami. Po pierwsze, 

wiąże ze sobą biologiczny oraz społeczny aspekt funkcjonowania człowieka. 
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Po drugie, kładzie nacisk na dynamizm obiegu idei w obrębie każdego społe-

czeństwa, w tym szczególnie idei odnoszących się do „stanu pełnego, fizycz-

nego, umysłowego i społecznego dobrostanu” [Konstytucja WHO: 

http://www.who.int], którym jest zdrowie. Po trzecie, opiera się na prze-

świadczeniu o aktywnym stosunku jednostki do jej otoczenia społecznego. 

Po czwarte, zawiera element normatywizmu związany przede wszystkim z 

immanentną próbą oceny zjawiska medykalizacji pod kątem jego wpływu na 

koncepcję człowieczeństwa oraz stosunki społeczne panujące w zbiorowości 

[Szasz 1981; Larson 1996]. Po piąte, włącza technologię do namysłu nad 

ludzką kondycją. Wydaje się zatem, że koncepcja medykalizacji ma charakter 

filozoficzny i bazuje na teoretycznym namysłem nad społeczeństwem. Jest to 

jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Koncepcja ta jest bowiem bardzo 

często sprawdzana empirycznie na gruncie socjologii, psychologii, czy antro-

pologii, o czym świadczą bogato ugruntowane empirycznie studia w tym 

zakresie. Istnieją jednak takie dyscypliny naukowe, w ramach których rzadko 

podejmuje się refleksję nad procesami medykalizacyjnymi. Jedną z takich 

dyscyplin są, obok politologii i stosunków międzynarodowych, nauki o bez-

pieczeństwie.  

MIEJSCE NAUK O ZDROWIU W RAMACH NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

Wbrew tendencji dotyczącej koncepcji medykalizacji, nauki o zdrowiu są 

często wykorzystywane w ramach studiów nad bezpieczeństwem. Szeroko 

pojęte zdrowie publiczne jest nie tylko celem politycznym, ale i warunkiem 

utrzymania bezpieczeństwa każdej populacji. Zgodnie z tzw. paradygmatem 

Lalonde’a, zdrowie jednostki oraz zdrowie społeczeństwa stanowią dwie 

strony tej samej monety [Wysocki, Miller 2003]. Od tego czasu, Światowa 

Organizacja Zdrowia manifestuje nowy model rozpatrywania zdrowia odno-

szący się do relacji człowiek-społeczeństwo-środowisko, na gruncie którego 

warunkiem utrzymania zdrowia poszczególnych jednostek jest funkcjonujące 

na zasadach demokratycznej partycypacji społeczeństwo, w którym dominu-

ją: klimat wzajemnego zaufania, gotowości do pomocy, otwarte i tolerancyj-

ne postawy, a także szacunku dla siebie nawzajem. Taka konceptualizacja 

idei „zdrowego społeczeństwa”, która zaowocowała oficjalną redefinicją 

pojęcia zdrowia podczas konferencji WHO w Ałma Acie w 1978 r., jest moż-

liwa jedynie przy przyjęciu założenia, że społeczeństwo to funkcjonuje w 
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warunkach bezpieczeństwa: zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

Konkludując, aby podjąć efektywny namysł nad zdrowiem całych grup ludz-

kich, należy przyjąć kilka bazowych założeń, które wpisują się w rozważania 

nad bezpieczeństwem. Po pierwsze, dychotomię zdrowie-choroba należy 

rozpatrywać w kontekście stan bezpieczeństwa-stan zagrożenia, aby uznać 

potrzebę przyjęcia aktywnej postawy wobec współczesnych wyzwań dla 

zdrowia. Po drugie, aby właściwie sformułować politykę nakierowaną na 

zdrowe społeczeństwo, należy zdefiniować „zdrowie” w kategorii celu stra-

tegicznego, możliwego do osiągnięcia jedynie po ścisłym zdefiniowaniu zbio-

ru taktyk i strategii służących realizacji tego celu. Zdrowie, tak jak i bezpie-

czeństwo, jest w tym wypadku optymalnym stanem, który nigdy nie zostanie 

osiągnięty w sposób absolutny, a efektywność dążenia do niego może mieć 

charakter jedynie gradacyjny. Po trzecie, „choroba” powinna być zdefinio-

wana w kategorii zagrożenia, a co za tym idzie, wszelkie środki służące walce 

z epidemiami, wirusami, bakteriami oraz innymi zagrożeniami biologicznymi 

powinny wpisywać się w spójny wewnętrznie plan działań nakierowany na 

maksymalne opanowanie sytuacji kryzysowej oraz przywrócenie porządku. 

Po czwarte, narzędzia i środki osiągania tak postawionych celów muszą być 

spójne (a czasem są nawet tożsame) z działaniami służb zapewniającym 

obywatelom wewnętrzne oraz zewnętrzne bezpieczeństwo. Podsumowując, 

nauki o bezpieczeństwie oraz cały aparat służący zapewnieniu bezpieczeń-

stwa w państwie są warunkiem efektywnego działania państwa w zakresie 

zapewnienia obywatelom zadowalającego stanu zdrowia publicznego. 

W tym miejscu powstaje pytanie o miejsce nauk o zdrowiu w obrębie na-

uk o bezpieczeństwie. Skoro te drugie są warunkiem pierwszych, to czy moż-

na jednocześnie powiedzieć, że refleksja nad zdrowiem, a w tym studia nad 

medykalizacją są niezbędne do holistycznego namysłu nad bezpieczeń-

stwem? Wiele przemawia za tym, aby traktować nauki o zdrowiu jako bardzo 

istotną część dyscyplin związanych z bezpieczeństwem. Jeśli bowiem bezpie-

czeństwo narodowe jako kierunek badawczy zajmuje się przede wszystkim 

optymalizacją wysiłków na rzecz likwidacji zagrożeń i, w dalszej perspekty-

wie, do maksymalizacji subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli, 

to myślenia nad tak istotnym elementem tego poczucia jakim jest zdrowie, 

stanowi jeden z podstawowych wymiarów tych nauk. Bez uwzględnienia 
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zdrowia publicznego, bezpieczeństwo narodowe pomija najbardziej podsta-

wowy – biologiczny – aspekt ludzkiej egzystencji. W związku z tym wydaje 

się, że wiedza ekspercka z zakresu zdrowia publicznego posiada status po-

mocniczy wobec szeroko pojętego bezpieczeństwa jako kierunku badawcze-

go i zapewnia zasób technicznych informacji niezbędnych do walki z zagro-

żeniami epidemiologicznymi oraz skutkami katastrof ekologicznych. Tym 

większą rolę odgrywa w tym wypadku zjawisko medykalizacji, którego próby 

zdefiniowania są bardzo istotnym źródłem zrozumienia specyfiki współcze-

snych wyzwań dla bezpieczeństwa. Wyzwania te, jak choćby poszukiwanie i 

stosowanie rozproszonej wiedzy quasi-medycznej, obecnej przykładowo w 

Internecie, która w najlepszym wypadku nie zawsze pomaga radzić sobie z 

dolegliwościami jest całkiem nowym problemem, leżącym w kręgu zaintere-

sowań nauk o bezpieczeństwie. W celu lepszego zrozumienia motywów dzia-

łania osób sięgających po quasi-leki, czy suplementy diety i narażających się 

tym samym na pogorszenie stanu zdrowia, konieczne jest odwołanie się do 

społecznych i historycznych warunków funkcjonowania grup oraz namysł 

nad rolą medycyny w życiu współczesnego człowieka. Dzięki temu będzie 

możliwe tworzenie bardziej adekwatnych i, tym samym, bardziej efektyw-

nych strategii służących walce z tego typu zagrożeniami. W przeciwnym wy-

padku wszelkie działania państwowych organów bezpieczeństwa będą miały 

charakter doraźny i krótkofalowy, co w dłuższej perspektywie może nega-

tywnie odbić się na całościowym poziomie poczucia bezpieczeństwa w spo-

łeczeństwie. 

STUDIA MEDYKALIZACYJNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

Naukowy namysł nad medykalizacją w ograniczonym zakresie pojawia się w 

obrębie stosunków międzynarodowych i studiów nad bezpieczeństwem. Przybiera 

on zasadniczo kilka form: studia nad zdrowotnymi konsekwencjami konfliktów 

zbrojnych oraz terrorystycznych, mechanizmy tworzenia nowych schorzeń w śro-

dowisku permanentnego zagrożenia, studia nad tzw. „medykalizacją stanu nie-

pewności” (medicalization of insecurity) [Elbe 2012, Elbe 2011] oraz medykalizacja 

jako narzędzie poszerzania i pogłębiania kontroli wewnętrznej państwa nad oby-

watelami. Pierwszy typ studiów odnosi się najczęściej do sposobów reagowania 

jednostek i grup na zagregowane przeżycia traumatyczne, jakie niosą ze sobą 

wojna i terroryzm, a które są jednocześnie źródłem długofalowego lęku, kryzysu 
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zaufania do instytucji państwowych i społecznych, a także poczucia chaosu. 

Wszystko to stanowi zbiór przesłanek do podejmowania przez jednostki dotknięte 

tym nieszczęściem indywidualnych działań na rzecz odzyskania utraconego poczu-

cia stabilizacji oraz panowania nad swoim środowiskiem, co czasem przybiera 

formę zwiększonego poziomu medykalizacji swojego życia. W efekcie jednostki 

szukają ratunku w nadużywaniu leków oraz chętniej niż zwykle szukają pomocy  

i wsparcia u psychologów, którzy w tej sytuacji pełnią rolę strażnika bezpieczeń-

stwa, czyli istnienia uniwersaliów odnoszących się do funkcjonowania ludzkiego 

ciała. Innym aspektem tych refleksji jest swoista dyskursywna medykalizacja stanu 

wojny jako zbiorowego doświadczenia obłędu, którego jednostka nie jest w stanie 

włączyć w racjonalny porządek swojego świata. Przykładem może być jeden z 

incydentów podczas wojny w Iraku, którym było zbombardowanie przez Amery-

kanów szpitala psychiatrycznego w Al-Rashad [Howell 2010, 348 i n], w wyniku 

czego kilkadziesiąt osób chorych lub upośledzonych umysłowo zostało uwolnio-

nych i uzyskało styczność z resztą społeczeństwa irackiego, co stało się przyczyn-

kiem do traktowania tej sytuacji jako metaforycznego ujęcia natury stanu wojny, w 

którym codzienny „szał wojenny” doprowadza do sytuacji uwewnętrznienia po-

czucia zagrożenia, kiedy nikt nie jest w stanie przewidzieć, kto może czyhać na jego 

zdrowie i życie, bowiem potencjalny wróg żyje i działa wśród nas. 

Drugi typ studiów przenosi refleksję na bardziej zobiektywizowany po-

ziom i wiąże się z efektami wojny oraz zagrożeń terrorystycznych. Dobrym 

przykładem tej tendencji jest nowa jednostka chorobowa o nazwie PTSD, 

czyli Post-Traumatic Stress Disorder, która jest efektem długotrwałego prze-

bywania w warunkach ekstremalnego stresu i polega na niemożności powro-

tu do zwyczajowych zachowań związanych z życiem codziennym [Eagle 2002, 

37 i n]. Wydaje się, że tego typu fenomen nie jest niczym nowym, bowiem 

już w pracach starożytnych historyków oraz polityków pojawia się problem 

powrotu do codzienności po długim okresie doświadczania zbiorowej traumy 

wojennej. Problem ten został dobitnie wyrażony w literaturze dwudziestole-

cia międzywojennego, gdy po raz pierwszy człowiek stał się obserwatorem i 

uczestnikiem tak szeroko zakrojonych działań wojennych, w efekcie których 

śmierć poniosły miliony osób. Jednak dopiero pod koniec lat 90. XX w. 

wspomniany problem zaczął być ujmowany w kategoriach medycznych jako 

właśnie PTSD. To znaczące przesunięcie od rozpatrywania tego typu cierpie-
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nia przede wszystkim na płaszczyźnie egzystencjalnej i filozoficznej do zwer-

balizowania go w języku medycyny uzasadnia mówienie w tym przypadku o 

medykalizacji rozumianej jako wyrażanie problemów w kategoriach medycz-

nych oraz szukanie dla nich rozwiązań w płaszczyźnie medycznej [Conrad 

1992]. Medykalizacja zachowań związanych i wynikających z konfliktów 

zbrojnych z jednej strony prowadzi do szukania remedium na tę sytuację w 

systemie specjalistycznej wiedzy, a z drugiej przenosi odpowiedzialność za jej 

zaistnienie ze sfery politycznej odpowiedzialności w sferę psychiki jednostki, 

przez co ten społeczny problem staje się pozornie łatwiejszy do rozwiązania. 

Medykalizacja zachowań związanych z konfliktami zbrojnymi, której przykła-

dem jest właśnie PTSD przesuwa akcent z pytania „Jak zapewnić wysoki po-

ziom bezpieczeństwa w państwie nie narażając się przy tym na wysokie kosz-

ty społeczne podejmowanych działań?” na pytanie „Jak pomóc tym, którzy 

po przeżyciu permanentnego i długotrwałego stresu nie odnajdują się psy-

chicznie w rzeczywistości?”. Podjęcie namysłu nad tak sformułowanym pro-

blemem medykalizacji z perspektywy nauk o bezpieczeństwie wydaje się 

jednym z ciekawszych przykładów nterdyscyplinarnej współpracy. 

Kolejnym typem studiów, o których mowa jest tzw. medykalizacja stanu 

niepewności, który przenosi refleksję na jeszcze bardziej abstrakcyjny po-

ziom i koncentruje się na nowym sposobie generalnego ujęcia współcze-

snych problemów bezpieczeństwa. Ze względu na złożoność otaczającej nas 

rzeczywistości oraz jej wewnętrzną dynamikę, w ramach studiów nad bez-

pieczeństwem pojawiła się nowa konceptualizacja problemu „stanu zagroże-

nia” w postaci szeroko dyskutowanej teorii sekurytyzacji. Sekurytyzacja jest 

zakorzenionym społecznie mechanizmem definiowania coraz szerszego 

spektrum zjawisk w kategoriach bezpieczeństwa [Helle 2000, 218 i n]. Pod-

stawowymi narzędziami tego mechanizmu są tzw. performatywne akty mo-

wy, w efekcie czego powstają nowe pojęcia, takie jak „bezpieczeństwo zdro-

wotne”, czy „bezpieczeństwo kulturowe”, a w konsekwencji - nowe pola 

działania aparatu bezpieczeństwa państwa. Oprócz tego, sekurytyzacja za-

kłada poszerzenie ilości aktorów biorących udział w definiowaniu i precyzo-

waniu agendy bezpieczeństwa, przede wszystkim o aktorów społecznych, 

którzy nie tylko sekurytyzują, ale także przejmują część odpowiedzialności za 

zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa [Helle 2000]. Omawiana 
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teoria jest rozwijana przede wszystkim przez tzw. szkołę kopenhaską, której 

przedstawicielami są m.in. Barry Buzan i Ole Weaver. Obecnie wśród bada-

czy pojawiają się jednakże głosy, które mówią, że teoria ta nie ujmuje w na-

leżyty i zadowalający sposób bardziej subtelnych przejawów zjawiska sekury-

tyzacji. Argumentują, że sposób rozumienia pojęcia „bezpieczeństwa” jest na 

gruncie tej teorii zbyt niejednoznaczny i doprowadza do ujednolicenia róż-

nych wymiarów bezpieczeństwa. W związku z tym pojawiła się koncepcja 

mówienia o tzw. medykalizacji stanu niepewności, która ma być doprecyzo-

waniem tej koncepcji w odniesieniu do jednego z najważniejszych pól reflek-

sji nad bezpieczeństwem, czyli pola zdrowia. Tak ujęta refleksja kieruje uwa-

gę obserwatorów i badaczy na to, że obszar bezpieczeństwa stale poszerza 

się o aspekty zdrowotne. W związku z coraz to nowymi rodzajami epidemii 

na świecie, niektóry mówią nawet o „epidemii epidemii” [Elbe 2011, 848-

850], która ma stanowić nowe, jeszcze nienależycie skonceptualizowane 

wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, a co za tym idzie, we-

wnętrznego. Okazuje się, że aby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa 

w tej sferze tradycyjne środki jego osiągania nie są wystarczające. Coraz 

większe znaczenie zyskują nowoczesne technologie medyczne oraz systemy 

transferu informacji medycznych dotyczących nowo odkrytych zagrożeń dla 

zdrowia, a stan bezpieczeństwa społeczeństwa nierzadko zależy od szybkiej 

dystrybucji właściwych środków farmakologicznych oraz właściwego nadzoru 

ze strony specjalistów z zakresu medycyny. W tym sensie i w odniesieniu do 

wskazanych zagadnień, medicalization of insecurity oferuje o wiele bardziej 

precyzyjną i adekwatną ramę opisową, niż stosowana dotychczas teoria se-

kurytyzacji. 

Ostatnim rodzajem podejmowanych zagadnień, a jednocześnie obejmu-

jącym najszerszy zakres tematyczny jest stopniowe poszerzanie pól kontroli  

i oddziaływania na obywateli przez państwo dokonywane właśnie za pośred-

nictwem instytucji medycznych. Efektem wszystkich wskazanych wyżej ten-

dencji jest to, że medycyna faktycznie wkracza w te rejony działalności ludz-

kiej, które do tej pory nie miały z nią wiele wspólnego. Co istotne, nie jest to 

proces o charakterze odgórnym, ponieważ jego dynamika jest w coraz więk-

szym stopniu uzależniona od działań jednostek. Współczesna medykalizacja 

jest wytworem ludzi, którzy sami chcą, aby wiedza oraz instytucje medyczne 
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były obecne w ich życiu i porządkowały go. W tym miejscu powstaje zatem 

pytanie o to, w jakim stosunku do siebie pozostają tradycyjnie rozumiane 

państwo ze swoimi instytucjami zaprowadzania porządku i bezpieczeństwa  

i omawiany w artykule proces. Można na tak postawiony problem spojrzeć  

z perspektywy koncepcji ekonomii politycznej Michela Foucaulta, który 

twierdzi, iż rewolucja polityczna jaka dokonała się w XVIII w. polega przede 

wszystkim na zmianie techniki rządzenia w państwie [Foucault 2011]. Źró-

dłem kontroli przestał być suweren rozumiany jako jedna przywilejowana 

osoba oraz jej aparat „urządzający”, a stało się nim samo społeczeństwo, 

które poprzez głęboką i wciąż powielaną z pokolenia na pokolenie internali-

zację norm dotyczących pożądanego sposobu zachowania oraz interpreto-

wania świata dookoła niego sprawuje najbardziej efektywną samokontrolę 

[Foucault 2012]. Władza medyczna jest jednym z aspektów takiej właśnie 

samokontroli. Medykalizacja jest zatem kolejną manifestacją państwowej 

kontroli nad obywatelem, tyle że bardziej wysubtelnioną, bowiem w tym 

wypadku to sami obywatele uznają medycynę za gwarant subiektywnego 

poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do określonego wycinka rzeczywi-

stości, w której się poruszają. Z perspektywy studiów nad bezpieczeństwem 

medykalizacja może być zatem traktowana jako jeden z mechanizmów za-

pewniania obywatelowi bezpieczeństwa za cenę sprowadzenia kontroli spo-

łecznej niemalże do poziomu komórkowego. Wskazuje tym samym  również 

na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt łączący medykalizację ze współcze-

snymi tendencjami nauk o bezpieczeństwie, a mianowicie stopniowe prze-

suwanie akcentu z kontroli społecznej w kierunku kontroli populacyjnej. 

EKSPLANACYJNY POTENCJAŁ KONCEPCJI MEDYKALIZACJI W RAMACH NAUK O BEZPIECZEŃ-

STWIE 

Reasumując to, co zostało powiedziane na temat stosunku studiów medykaliza-

cyjnych do studiów nad bezpieczeństwem i na odwrót, można zauważyć, że pierw-

sza koncepcja posiada dość wysoki potencjał jeśli chodzi o śledzenie i odkrywanie 

społecznych mechanizmów dążenia do zapewnienia sobie jak najbardziej optymal-

nego poziomu bezpieczeństwa. Potencjał ten wynika przede wszystkim z maksy-

malnej specjalizacji koncepcji, która jest ograniczona jedynie do płaszczyzny zacho-

wań medycznych dostrzegalnych w społeczeństwie. Dzięki temu badacze zajmujący 

się medykalizacją dysponują, z jednej strony, specjalistycznym aparatem pojęcio-
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wym medycyny, a z drugiej – są w stanie odnieść go do zjawisk o charakterze poza-

medycznym. Upatrując w uwarunkowaniach społecznych przyczynę i ostateczny cel 

procesów, o których mowa, zwolennicy tej koncepcji mogą z powodzeniem odnieść 

ją do problemów z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wewnętrznego wpi-

sując medycynę w nieustanne wysiłki mające na celu walkę z zagrożeniami. Szcze-

gólnie interesujący jest w tym kontekście problem przeniesienia odpowiedzialności, 

o którym była wstępnie mowa przy okazji zarysowywania problemu tworzenia no-

wych jednostek chorobowych. Refleksje medykalizacyjne przestają być jedynie roz-

rywką intelektualną w sytuacji, gdy przyjdzie do rozstrzygnięcia dylematu, czy osoby 

podejmujące się samobójczych zamachów terrorystycznych powinny być traktowa-

ne jako przestępcy, czy jako osoby z zaburzeniami psychicznymi [Howell 2007]. In-

nymi słowy, czy ewentualne zeznania od osób powiązanych z tymi środowiskami 

powinny być egzekwowane przez śledczych, czy przez psychiatrów? Odebranie 

terrorystom atrybutu zdolności do racjonalnego działania z jednej strony poniża ich i 

podkopuje autorytet ich przywódców, co może zmniejszyć siłę ich oddziaływania, ale 

z drugiej – likwiduje odpowiedzialność za ich czyny, co z kolei jest nie do pomyślenia 

nie tylko dla władz państw, które doświadczyły ataków, ale także dla rodzin osób, 

które poniosły śmierć w ich wyniku. Koncepcja medykalizacji nie oferuje zatem go-

towych rozwiązań postawionych problemów, lecz proponuje nowy sposób ich defi-

niowania oraz ramę teoretyczną i narzędzia do ich rozpatrywania oraz problematy-

zowania tych kwestii bezpieczeństwa, które były do tej pory  traktowane jednowy-

miarowo.  

PODSUMOWANIE 

Artykuł miał na celu zaprezentowanie koncepcji medykalizacji oraz nakre-

ślenie najważniejszych kwestii wchodzących w zakres jej zainteresowania,  

a jednocześnie przybliżających ją do nauk o bezpieczeństwie. Z tej perspek-

tywy wydaje się, że w obliczu nowych zagrożeń opatrywanych przedrostkiem 

„bio-”, omawiana koncepcja oferuje bardzo interesujące kategorie ich opisu  

i wyjaśniania, a co za tym idzie – może dzięki temu doprowadzić do wypra-

cowania innowacyjnych, a co ważniejsze, bardziej efektywnych sposobów ich 

rozwiązywania. W tym względzie, koncepcja medykalizacji idzie w tym sa-

mym kierunku co studia nad bezpieczeństwem, troszcząc się o tak czy inaczej 

zdefiniowany wysoki poziom bezpieczeństwa i subiektywnego poczucia do-

brostanu obywateli.   
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