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Streszczenie
Artykuł jest próbą namysłu nad genezą i poznawczą tożsamością nie-

medykocentrycznej orientacji badawczej w socjologii medycyny, a także 
konsekwencjami wyłonienia się tego nurtu dla pola badań subdyscypliny oraz 
jej nazewnictwa. Przedmiotem analizy jest rozwój tej orientacji badawczej 
w perspektywie historycznej, z uwzględnieniem roli m.in. Ch. McIntire’a, 
R. Strausa i D. Mechanica koncepcji badań socjomedycznych, a także 
wkładu badaczy odwołujących się do socjologii humanistycznej na terenie 
amerykańskiej (F. Davis, E. Freidson, E. Goffman, A.Strauss) i brytyjskiej 
socjologii medycyny (M. Bury). Przedmiotem analizy są szczegółowe nurty 
badawcze, składające się na niemedykocentryczną orientację badawczą 
socjologii medycyny, z uwzględnieniem socjologii doświadczenia choroby 
oraz socjologii zdrowia. Autor stawia tezę, że silna w socjologii medycyny 
orientacja na laickie interpretacje i działania, podejmowane w stanie zdrowia 
i choroby nie powinna prowadzić do wykluczenia instytucjonalnej medycyny 
poza zasięg jej zainteresowań badawczych, zwłaszcza w kontekście nowych 
wyzwań badawczych, związanych z rozwojem socjologii diagnozy lekar-
skiej, socjologii choroby niepewnej, socjologii leku etc., co umożliwiłoby 
budowanie zrównoważonego scenariusza rozwoju badań socjomedycznych.
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WPROWADZENIE

W ujęciu pola badań socjologii medycyny, zaproponowanym przez Charlesa 
McIntire’a w 1894 r., wyprzedzającym formalne wyłonienie się subdyscypliny 
o ponad 50 lat, podkreślono centralność zagadnień dotyczących instytucjonalnej 
medycyny w obszarze jej zainteresowań badawczych. Twórca terminu medical 
sociology zasugerował, że miałaby ona podejmować problematykę „praw regu-
lujących wzajemne relacje pomiędzy profesjami medycznymi a społeczeństwem 
jako całością”, społecznych aspektów profesji lekarskiej, a także „wszystkie 
inne zagadnienia” odnoszące się do tych tematów [cyt. za: Bloom 2002: 21]. 
Tezy McIntire’a znalazły szeroką kontynuację w okresie formalnego istnienia 
subdyscypliny, a jednym z charakterystycznych wyznaczników profesjonalnej 
tożsamości socjologów medycyny stało się podejmowanie socjologicznej refleksji 
„o medycynie” z pozycji krytycznego analityka [zob. Straus 1957: 203]. Badania 
o takim profilu doprowadziły do zakwestionowania wyłączności medycyny w za-
kresie radzenia sobie przez ludzi z problemami zdrowia i choroby, a także podwa-
żenia jej dominacji w panoramie determinantów zdrowia jednostek i społeczeństw. 
Autor stawia w niniejszym opracowaniu tezę, że wpływy socjomedycznego po-
dejścia badawczego, nachylonego krytycznie wobec instytucjonalnej medycyny, 
ujawniają się na współczesnym etapie rozwoju socjologii medycyny w postaci 
niemedykocentrycznej orientacji badawczej, która cechuje się położeniem nacisku 
na niemedyczne aspekty zdrowia, choroby i chorowania, dotyczące interpretacji 
i działań laików, podejmowanych poza kontekstem instytucjonalnej medycyny. 
Autor sugeruje zatem, że ugruntowane w tradycji subdyscypliny, krytyczne na-
stawienie socjologów wobec medycyny, inspirowało wyłonienie się w socjologii 
medycyny podejścia badawczego, zorientowanego na laika, który zarówno w sta-
nie choroby (socjologia doświadczenia choroby, szerzej zob. Skrzypek 2011b), 
jak i zdrowia (socjologia zdrowia, zob. Piątkowski, Titkow red. 2002), w oparciu 
o znaczenia nadane fenomenom zdrowia i choroby, osadzone w dostępnych kultu-
rowo zasobach interpretacyjnych, podejmuje działania nakierowane na poradzenie 
sobie z chorobą i jej wielorakimi konsekwencjami, (w sytuacji życia z chorobą), 
a w stanie zdrowia realizuje działania sprzyjające zachowaniu zdrowia lub gene-
rujące ryzyko zdrowotne (zachowania antyzdrowotne). Pierwsza ze wskazanych 
kwestii została szczegółowo rozwinięta w pismach Anselma Straussa oraz jego 
współpracowników i kontynuatorów w ramach amerykańskiej wersji socjologii 
doświadczenia choroby, budowanej w nawiązaniu do tradycji teoretycznej sym-
bolicznego interakcjonizmu, gdzie jedną z wiodących kategorii analitycznych 
jest kategoria ‘pracy’, obejmująca pracę nad chorobą, nad życiem codziennym, 
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a także nad osobistą biografią, która wymaga rekonstrukcji w związku z nową sy-
tuacją przewlekłego chorowania [zob. np. Corbin, Strauss 1985]. Kwestia działań 
laików w stanie zdrowia jest natomiast przedmiotem badań na gruncie socjologii 
zdrowia i promocji zdrowia, gdzie opisuje się socjokulturowe uwarunkowania 
zachowań zdrowotnych lub zachowań ryzyka zdrowotnego. Socjologa medycyny 
związanego z niemedykocentryczną orientacją badawczą interesują zwłaszcza te 
spośród podmiotowych aktywności w zdrowiu i chorobie, które realizowane są 
w kontekście życia codziennego, w oparciu o zasoby laickich sieci społecznych. 
Orientacja ta cechuje się postawieniem w centrum zainteresowań badacza już nie 
profesjonalisty medycznego i instytucjonalnej medycyny (jak było we wczesnej, 
medykocentrycznej fazie rozwoju socjomedycznej problematyki badawczej), ale 
‘zwykłego’ człowieka (w dalszym toku analizy, odwołując się do terminologii 
Eliota Freidsona, autor będzie używał określenia ‘laik’), który wyposażony 
zostaje w prerogatywę ‘podmiotowego sprawstwa’ (agency) w odniesieniu do 
problemów zdrowia i choroby [termin ten zaproponowany został przez Jacka 
Szmatkę, cyt. za: Szacki 2002: 882] 

CEL PRACY

W niniejszym artykule autor zastanawia się nad genezą i poznawczą toż-
samością niemedykocentrycznej orientacji badawczej w socjologii medycyny 
(która w związku z tym – jak się sugeruje – ma się konsekwentnie przekształcić 
w „socjologię zdrowia” lub „socjologię zdrowia i choroby”). Przedmiotem analizy 
będą wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju tej orientacji badawczej w perspek-
tywie historycznej, ze zwróceniem uwagi na współtworzące ją szczegółowe nurty 
badawcze, z uwzględnieniem socjologii doświadczenia choroby oraz socjologii 
zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także pochodne zagadnienie, wyłaniające 
się w związku z rozwojem w socjologii medycyny omawianej orientacji badaw-
czej, dotyczące tego, czy i w jakich aspektach instytucjonalna medycyna pozo-
staje atrakcyjnym polem badań socjologów medycyny (także współtworzących 
analizowany nurt badawczy). Ze względu na ograniczoną objętość tekstu autor 
zastrzega, że podjęte zostaną jedynie wybrane zagadnienia  odnoszące się 
do wskazanych problemów badawczych.

Refleksja nad genezą i statusem niemedykocentrycznej orientacji badawczej 
wpisuje się w szerszy namysł nad perspektywami dalszego rozwoju socjologii 
medycyny i jego potencjalnymi ‘siłami napędowymi’. Podjęcie tej kwestii jest 
uzasadnione ze względu na nowy kontekst funkcjonowania subdyscypliny 
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w naukach o zdrowiu, wyznaczany z jednej strony przez zacieranie się granic 
pomiędzy obszarami problemowymi, specyficznymi dla poszczególnych dyscy-
plin aktywnych na tym terenie, z drugiej zaś przez ostrą konkurencyjność o pro-
gramy badawcze. Sytuacja socjologii medycyny na tym terenie skomplikowała 
się, ponieważ utraciła ona pozycję monopolisty, badającego społeczne aspekty 
zdrowia, choroby i leczenia. Zagadnienia te są obecnie przedmiotem naukowej 
eksploracji (realizowanej także przy wykorzystaniu metodologii badań socjolo-
gicznych) również na terenie innych dziedzin nauki, wywodzących się zarówno 
z medycyny (medycyna społeczna, zdrowie publiczne, epidemiologia społeczna, 
pielęgniarstwo społeczne etc.), jak i z obszaru nauk społecznych (antropologia 
medyczna, pedagogika zdrowia, psychologia zdrowia etc.) [więcej w tej kwestii 
zob.: Pescosolido, Kronenfeld 1995: 15–16]. 

GENEZA NIEMEDYKOCENTRYCZNEJ ORIENTACJI BADAWCZEJ 
W SOCJOLOGII MEDYCYNY

Podejmując próbę rozstrzygnięcia sformułowanych powyżej problemów 
badawczych, autor nakreśli w pierwszej kolejności historyczną genezę nieme-
dykocentrycznej socjomedycznej orientacji badawczej. Zanim jednak ten wątek 
zostanie rozwinięty, zapytać należy o specyfikę przeciwstawnej, a mianowicie 
medykocentrycznej orientacji badawczej na terenie subdyscypliny. Odpowiadając 
na to pytanie zacznijmy od stwierdzenia, że w jej ramach mieści się m.in. sze-
reg szczegółowych nurtów badawczych o orientacji aplikacyjnej, które mają na 
celu generowanie wiedzy społecznej, ukierunkowanej na doskonalenie praktyki 
medycznej (są to na przykład badania nad społeczną genezą chorób, analizy zna-
czenia kompetencji behawioralnych w praktyce medycznej, zastosowań wiedzy 
społecznej w obszarze zdrowia publicznego i inne). Badania o takim profilu 
dominowały we wczesnej fazie rozwoju socjologii medycyny, zarówno w kon-
tekście amerykańskim, jak i w Europie, w tym także w Polsce. Podejmowanie 
przez socjologów medycyny tak sprofilowanej aktywności badawczej znalazło 
odzwierciedlenie w dychotomii Roberta Strausa, streszczającej najwcześniejszą 
fazę rozwoju tej dziedziny w USA, który nurt ten określił jako sociology in 
medicine [Straus 1957: 203]. ‘Medykocentryczność’ badań socjomedycznych 
przejawia się także analizowaniem dróg i mechanizmów docierania chorych do 
profesjonalnej pomocy medycznej. Wymowę taką miała wyjściowa dla teorii 
socjologii medycyny strukturalno-funkcjonalna koncepcja roli społecznej cho-
rego Talcotta Parsonsa, opisująca behawioralny aspekt chorowania, prowadzący 
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do „przekształcenia” chorego w pacjenta [Parsons 1966: 428–479, rozdz. Social 
structure and dynamic proces: the case of modern medical practice]. Także pó�-Także pó�-
niejsze chronologicznie ujęcia teoretyczne zachowań w chorobie miały podobną 
orientację. Wyrastająca z krytycznej koncepcji recepcji roli społecznej chorego, 
Davida Mechanica koncepcja zachowań w chorobie także cechowała się orien-
tacją medykocentryczną, opisywała bowiem drogi chorych do instytucjonalnej 
medycyny [zob. np. Mechanic 1968: 115–157, rozdz. The patient’s perspective 
of his illness: The study of illness behavior]. 

Początki niemedykocentrycznej orientacji badawczej w socjologii medycyny, 
jak autor wyżej zasugerował, można upatrywać w nurcie badawczym zdefiniowa-
nym przez Roberta Strausa jako sociology of medicine. Jest on reprezentowany 
przez tych badaczy, którzy przyjmują nastawienie krytyczne wobec medycyny, 
a zarazem mają na celu generowanie wiedzy przydatnej z perspektywy ogólno-
socjologicznej. Badania o takim profilu opisują „strukturę organizacyjną, relacje 
ról społecznych, systemy wartości […] oraz funkcje medycyny jako systemu 
zachowania”, przy czym podejmując tak ukierunkowane badania socjolog „staje 
z boku i bada medycynę jako instytucję […]” [Straus 1957: 203]. Ich celem było 
(i nadal pozostaje) dopełnienie wiedzy o społeczeństwie o informacje dotyczą-
ce społecznych funkcji instytucjonalnej medycyny, ze zwróceniem uwagi na 
wpływy społeczne na naukę, praktykę i nauczanie medycyny, a także na zwrotne 
oddziaływanie tych komponentów medycyny na życie społeczne [por. Usher 
2007: 2941]. Andrew C. Twaddle wskazuje, że w ramach takiego podejścia 
„praktyka medyczna została potraktowana jako instytucja społeczna, umożli-
wiająca zrozumienie społeczeństwa”, przy czym celem takich badań było przede 
wszystkim „wzbogacenie wiedzy o strukturach i procesach społecznych” [1982: 
333]. Socjologiczne badania „o medycynie” były podejmowane od początku 
istnienia subdyscypliny. Z reguły cechowały się nachyleniem krytyczno-dema-
skatorskim [określenie Antoniny Ostrowskiej; zob. tejże 2002: 219] i ujawniały 
dysfunkcjonalność medycyny, w tym jej formalnych instytucji. Klasyczną analizę 
o takim profilu zrealizował E. Goffman, który opisał anty-terapeutyczne aspekty 
funkcjonowania amerykańskich stanowych szpitali psychiatrycznych i na tej 
podstawie stworzył koncepcję „instytucji totalnej” [Goffman 2006]. W tym nur-
cie badawczym analizowano także wielorakie, psychospołeczne konsekwencje 
hospitalizacji, zwracając uwagę na mankamenty lecznictwa szpitalnego, pole-
gające na zdehumanizowanym podejściu do pacjentów [zob. Sokołowska 2009: 
184–188]. W nurcie krytycznym wobec medycyny mieści się także szereg analiz 
wykazujących jej ograniczony wpływ na wska�niki stanu zdrowia społeczeństwa. 
W ich efekcie zakwestionowano ugruntowane poglądy na temat wiodącej roli 
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medycyny w panoramie czynników determinujących kondycję zdrowotną społe-
czeństw, zwracając uwagę na dominujące znaczenie w tym względzie czynników 
społecznych, mieszczących się poza zakresem kompetencyjnym biomedycyny 
[McKinlay, McKinlay 2001]. W nurcie ‘socjologia o medycynie’ analizowano 
także zjawisko medykalizacji życia społecznego, opisując, na ogół z nastawieniem 
krytycznym, społeczne konteksty i skutki poszerzania obszaru kompetencyj-
nego profesjonalistów medycznych o nowe problemy, dotychczas pozostające 
poza obszarem ich zainteresowania [zob. Conrad, 2000]. Należy podkreślić, że 
dorobek wypracowany w omawianym nurcie, zwłaszcza dowodzący ograniczo-
nych możliwości instytucjonalnej medycyny w zakresie poprawy stanu zdrowia 
społeczeństw, doprowadził do zakwestionowania dominującej roli dyskursu 
medycznego w odniesieniu do zdrowia i choroby człowieka. W przekonaniu 
A.C. Twaddle’a, jednego z inicjatorów socjologii zdrowia, jedną z konsekwencji 
takich badań było uznanie medycyny za „[tylko – uzup. M.S.] jeden z elementów 
związanych ze zdrowiem zarówno jednostek, jak i populacji” [1982: 349], przy 
jednoczesnym położeniu nacisku na ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjono-
wania społeczeństw, a także problematykę struktury społecznej i przynależności 
etnicznej w relacji do zdrowia człowieka. Z takiej inspiracji wyłoniła się, jego 
zdaniem, socjologia zdrowia, która charakteryzuje się krytycznym podejściem 
do przekonań na temat wiodącego znaczenia profesji medycznych w procesach 
zachowania zdrowia [Twaddle 1982: 351]. 

Ważną rolę w ukształtowaniu się niemedykocentrycznej orientacji badawczej 
socjologii medycyny odegrał dorobek socjomedyczny, wypracowany w ramach 
powojennej, interakcjonistycznej tradycji uniwersytetu chicagowskiego [szerzej 
zob. Conrad 2007], w której ramach zainicjowano i rozwinięto badania nad cho-
robą i chorowaniem zwracające uwagę na laicką perspektywę interpretacyjną. 
W toku historycznego rozwoju badań o takim profilu stopniowo dowartościo-
wywano pozycję laika w procesach chorowania i leczenia, przyznając coraz 
większą rangę nieprofesjonalnym interpretacjom tych zjawisk [Skrzypek 2011b]. 
Początkowo zwracano uwagę na zderzenie interpretacji medycznych i laickich, 
mające miejsce w toku procesu chorowania, z wyakcentowaniem wynikającego 
stąd konfliktu, przy czym we wstępnych ujęciach tego zagadnienia ranga perspek-
tywy laika była relatywnie niska. Dostrzec to można w pionierskiej pracy Freda 
Davisa, opisującej „anatomię” kryzysu rodziny, związanego z zachorowaniem 
dziecka na poliomyelitis. Do pewnego momentu w jego przebiegu dominują la-
ickie, nieprofesjonalne objaśnienia problemu zdrowotnego dzieci, które zostają 
jednak nieuchronnie wyparte przez interpretacje biomedyczne [Davis 1963; 
zob. zwłaszcza par. The Warning Stage, 23–29 oraz The Impact Stage, 29–33]. 
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Dodajmy, że włączenie perspektywy chorego do badań socjomedycznych miało 
miejsce w szerszym kontekście teoretycznej reorientacji socjologii, odchodzącej 
od perspektywy makrospołecznej, odwołującej się do teorii strukturalno-funk-
cjonalnej (reprezentowanej w socjologii medycyny przez Talcotta Parsonsa), 
na rzecz ujęć mikrostrukturalnych, nawiązujących do założeń socjologii huma-
nistycznej, zwracających uwagę na jednostkę i jej problemy. Eliota Freidsona 
koncepcja socjologii medycyny, opisana m.in. w pracy Profession of Medicine 
z roku 1970, ma orientację już zdecydowanie niemedykocentryczną, badacz ten 
wiele miejsca poświęca bowiem analizom procesów społecznej konstrukcji cho-
roby, zachodzących w ramach ‘systemu laików’ [zob. Freidson 1970: 278–301, 
rozdz. The lay construction of illness], zwracając uwagę na laickie wpływy na 
proces chorowania i podejmowane w tym kontekście działania [zob. tamże: par. 
Culture and the use of medical services oraz The organization of the entrance 
to care, 286–291]. Ten wybitny przedstawiciel socjomedycznej tradycji interak-Ten wybitny przedstawiciel socjomedycznej tradycji interak-
cjonistycznej zdecydowanie opowiadał się za analizowaniem zagadnień choroby 
i chorowania z perspektywy niezależnej od instytucjonalnej medycyny. Ważny 
etap w procesie budowania niemedykocentrycznej orientacji badawczej socjologii 
medycyny stanowiła sformułowana przez Anselma Straussa i Barneya Glasera 
dyrektywa badania procesu chorowania z perspektywy chorego, w kontekście 
życia codziennego, w celu dopełnienia dotychczasowej wiedzy o życiu z cho-
robą, generowanej w kontekstach instytucji medycznych [Strauss, Glaser 1975: 
vii-viii]. Omawiana reorientacja profilu badań socjomedycznych dokonywała 
się w szerszym kontekście, wyznaczanym przez kwestionowanie rangi dyskursu 
eksperckiego w odniesieniu do szeregu ludzkich problemów, w tym dotyczących 
zdrowia i choroby. Odchodzenie od „kultury eksperckiej” znalazło odzwiercie-
dlenie także w socjologii, w tym w socjologicznych badaniach nad medycyną 
akademicką [por. Prior 2003: 43]. 

Wpływ niemedykocentrycznej orientacji badawczej na poznawczą tożsamość 
subdyscypliny

Po schematycznym zarysowaniu historycznej genezy socjomedycznej, nie-
medykocentrycznej orientacji badawczej [autor szerzej omawia te zagadnienia 
w pracy: Skrzypek 2011b] zastanówmy się z kolei, w jaki sposób jej wyłonienie 
się wpływa na poznawczą tożsamość socjologii medycyny jako dziedziny nauki. 
Analizując to zagadnienie, należy po pierwsze zwrócić uwagę na konsekwencje 
terminologiczne. W związku z dynamicznym rozwojem badań socjomedycznych 
zorientowanych na laika, przedstawiono propozycje nazewnictwa subdyscypliny, 
pomijające termin „medycyna”, np. w brzmieniu sociology of health [Twaddle, 
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Hessler 1977; Twaddle 1982] czy sociology of health and illness [Nettleton 1996, 
2006b]. Zatrzymajmy się nad znaczeniem tych terminów w rozumieniu przed-
kładających je autorów zachodnich. Andrew C. Twaddle, propagator socjologii 
zdrowia i współautor klasycznego podręcznika o takim profilu [Twaddle, Hessler 
1977] argumentuje, że zmiany w polu badań socjologii medycyny mają charakter 
etapowy. Jego zdaniem socjologia zdrowia jest zwieńczeniem ewolucji pola badań 
tej dziedziny, przebiegającej od badań aplikacyjnych (socjologia w medycynie 
w ujęciu Roberta Strausa), poprzez badania medycyny jako instytucji społecznej 
(socjologia o medycynie), aż do socjologii zdrowia [por. Twaddle 1982: 347 
i nast.; w polskiej socjologii medycyny analogiczny pogląd prezentowała Ura-
mowska-Żyto 1992: 9]. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że wyłonienie 
się socjologii zdrowia nie oznacza w ujęciu Twaddle’a rewolucyjnej reorientacji 
pola badań socjomedycznych, wyrażającej się wyłączną koncentracją badaczy 
na zdrowiu i jego socjokulturowych korelatach (jak mógłby sugerować termin 
‘socjologia zdrowia’). Nowa formuła subdyscypliny w jego ujęciu ma polegać na 
poszerzeniu dotychczasowych zainteresowań badawczych socjologów medycyny, 
dotyczących medycyny i jej roli w społeczeństwie, o działania laików w sytu-
acjach zdrowia i choroby, przy czym ranga każdego z tych problemów w polu 
badań socjomedycznych ma być proporcjonalna względem ich rzeczywistej roli 
w procesach zachowania i odzyskiwania zdrowia [por. Twaddle 1982: 349–351]. 
A.C. Twaddle nie wyłącza zatem instytucjonalnej medycyny poza zakres za-
interesowań badawczych socjologa zdrowia, ponieważ orientacja ta, w swych 
zasadniczych założeniach, ma integrować badania nad wszystkimi rolami 
społecznymi związanymi z  leczeniem, podejmowanymi zarówno przez 
przedstawicieli instytucjonalnej medycyny, jak i przez laików [Twaddle 1982: 
351]. Zatem „niemedykocentryczność” zaproponowanej przez A.C. Twaddle’a 
wersji socjologii medycyny polegać ma na pluralistycznym rozumieniu zasobów, 
wykorzystywanych przez ludzi w procesach zachowania/odzyskiwania zdrowia, 
z uwzględnieniem wszystkich dostępnych opcji, medycznych i niemedycznych, 
przy czym znaczenie instytucjonalnej medycyny w tym względzie zostaje tu 
urealnione (w kwestii lecznictwa niemedycznego zob. pionierską monografię 
W. Piątkowskiego z roku 2008). Analogiczne jest stanowisko Sarah Nettleton, 
która swemu klasycznemu podręcznikowi socjologii medycyny, w jego kolejnych 
wydaniach, nadaje konsekwentnie tytuł Sociology of Health and Illness. W jej 
przekonaniu zainteresowania badawcze subdyscypliny, uprawianej w takiej kon-
wencji, uwzględniają laickie doświadczenia zdrowia i choroby oraz wielorakie 
zagadnienia współczesnego życia społecznego, powiązane ze zdrowiem, nie 
pomijają jednak klasycznych zagadnień socjomedycznych, dotyczących relacji 
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lekarz-pacjent, organizacji formalnej opieki medycznej etc., będących integralnym 
elementem formuły badawczej ‘socjologia o medycynie’ [por. Nettleton 2006b: 
7–9]. Sarah Nettleton koncepcja pola badań socjologii zdrowia i choroby, po-
dobnie jak w ujęciu A.C. Twaddle’a, ma zatem charakter integracyjny, obejmuje 
bowiem klasyczne, medykocentryczne i nowsze wątki badawcze, dotyczące 
perspektywy laika. Dodajmy w tym miejscu, że formalna instytucjonalizacja 
propagowanej przez Twaddle’a i Nettleton orientacji badawczej dokonała się 
w związku z powołaniem w roku 1979 brytyjskiego czasopisma „Sociology of 
Health and Illness”. Periodykowi temu przypisuje się ważną rolę w rozwijaniu 
w ramach socjologii medycyny kwalitatywnych podejść badawczych, nakiero-
wanych na opisywanie laickich doświadczeń zdrowia i choroby [por. Seale 2008; 
zob. także Armstrong 1999: 526]. 

Rozważmy z kolei, jaki sposób rozumienia poznawczej tożsamości socjologii 
zdrowia prezentowany jest przez propagatorów tej orientacji badawczej w pol-
skiej socjologii medycyny. Pominiemy w tym miejscu szczegółowe omawianie 
ewolucji polskich badań socjomedycznych, prowadzącej w kierunku socjologii 
zdrowia, gdyż zagadnienie to zostało wielokrotnie wyczerpująco opracowane, 
także w szeregu prac opublikowanych ostatnio, w związku z dwudziestą rocz-
nicą śmierci twórczyni socjologii medycyny w Polsce, profesor Magdaleny 
Sokołowskiej [zob. np. Piątkowski 2010; Piątkowski, Nowakowska 2010]. 
Musimy jednak zwrócić uwagę na wkład M. Sokołowskiej w budowanie szero-
kiej formuły badawczej subdyscypliny w Polsce, obejmującej nie tylko badania 
realizowane z myślą o praktycznych wdrożeniach w opiece medycznej (badania 
o takim profilu Sokołowska chętnie podejmowała i promowała w związku ze 
swym medycznym przygotowaniem zawodowym, zwłaszcza we wczesnej fazie 
rozwoju subdyscypliny w Polsce), lecz także badania prowadzone z perspek-
tywy od medycyny niezależnej, używając terminologii tej pracy: o charakterze 
niemedykocentrycznym. Aby zilustrować tę tezę, zatrzymajmy się nad książką 
podsumowującą wczesną fazę rozwoju polskich badań socjomedycznych pod 
red. M. Sokołowskiej pt. Badania socjologiczne w medycynie, wydaną w roku 
1969. W przedmowie do tej monografii Sokołowska zamieściła odrębny paragraf 
poświęcony zagadnieniom Wiedzy i postaw wobec zdrowia, choroby i opieki zdro-
wotnej [Sokołowska 1969a: 18–19]. Odnajdujemy tu stwierdzenia, ułatwiające 
zrozumienie założeń niemedykocentrycznej orientacji badawczej w socjologii 
medycyny. Autorka zwróciła uwagę na specyfikę socjologicznego podejścia 
badawczego do zagadnień zdrowia, choroby i opieki zdrowotnej, polegającą na 
ich badaniu „[…] od strony «laików»”. Podejście takie przeciwstawia się, jak 
zauważyła Sokołowska, medycznej koncepcji pacjenta jako „chorego organizmu 
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biologicznego”, proponując pełniejsze ujęcie pacjenta jako „człowieka, który 
posiada określone postawy, uczucia, wiedzę i oczekiwania co do zdrowia, cho-
roby i służby zdrowia” [Sokołowska 1969a: 18]. Autorka podkreśliła, że wiedza 
dotycząca tej kwestii, generowana przez socjologów, jest potrzebna medycynie, 
ponieważ jest „ważnym elementem osiągania sukcesu w zapobieganiu, leczeniu 
i rehabilitacji” [tamże]. Warto zauważyć, że przedstawiona przez M. Sokołowską 
wizja badań nad pozaprofesjonalnymi aspektami zdrowia, choroby i leczenia ma 
charakter integracyjny i łączy aspekt ‘niemedykocentryczności’, manifestujący 
się zwróceniem uwagi na perspektywę laika, z orientacją medykocentryczną, 
wyrażającą się wskazywaniem możliwości zastosowań wiedzy o takim profilu 
na terenie medycyny. 

Jednym z przejawów niemedykocentrycznej orientacji badawczej w socjologii 
medycyny, także w Polsce, jest tworzenie socjologii zdrowia. W ujęciu Anny 
Titkow termin ten implikuje wychodzenie socjologów poza badania medycyny, 
traktowanej jako „społecznie zorganizowany sposób zaspokajania potrzeb zdro-
wotnych”, w kierunku badań inspirowanych pojęciem „zdrowia”, rozumianym 
jako „wielowymiarowa struktura obejmująca fizyczne, psychologiczne, emocjo-
nalne, a nawet duchowe aspekty, które należy analizować przy uwzględnieniu 
wpływu na nie wielu struktur: rodziny, przemysłu, wykształcenia, akceptowanej 
filozofii i światopoglądu” [Titkow 1993: 61]. Jak stwierdza autorka, „przy takiej 
interpretacji zdrowia nie można oczywiście pomijać pozamedycznych form 
zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, jak i promocji samego zdro-
wia” [tamże]. Anna Titkow argumentuje, że w historycznym rozwoju polskiej 
socjologii medycyny można dostrzec przejawy naturalnej ewolucji w kierunku 
problematyki zdrowia, przy czym dokonywała się ona przede wszystkim w war-
stwie praktycznej, a nie tylko deklaratywnej. Wymowę taką miały na przykład 
badania socjomedyczne, realizowane w IF i S PAN po roku 1968 przez zespół 
badawczy Magdaleny Sokołowskiej, silniej związane z socjologią ogólną, których 
„płaszczyzną odniesienia” (słowa A. Titkow) było społeczeństwo, nie zaś (jak 
dotychczas – uwaga moja, M.S.) medycyna [tamże: 65]. W przekonaniu A. Tit-
kow wypracowanie w polskiej socjologii medycyny nowej formuły, określanej 
terminem „socjologia zdrowia”, stało się faktem „nie poprzez decyzje seman-
tyczne”, ale dlatego, że jej reprezentanci podejmowali badania o zróżnicowanym 
profilu, w tym badania na użytek medycyny, badania „o medycynie”, a także nad 
zdrowiem i chorobą, nastawione na wzbogacenie wiedzy o społeczeństwie [tam-
że: 66]. Komentując tezy Anny Titkow zauważmy, że postrzega ona socjologię 
zdrowia (podobnie jak A.C. Twaddle), jako fazę w rozwoju przedmiotu badań 
subdyscypliny, której znakiem szczególnym jest koncentracja na pojęciu zdrowia 
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i jego szerokiego, społeczno-kulturowego kontekstu, jednak bez wykluczania 
klasycznych zagadnień, dotyczących medycyny i jej społecznych funkcji, o czym 
świadczy stosowanie przez Annę Titkow integracyjnego terminu „socjologia 
zdrowia i medycyny”. 

W kontekście tych rozważań należy także zatrzymać się nad koncepcjami 
Włodzimierza Piątkowskiego, który w ramach lubelskiego ośrodka socjomedycz-
nego, (dodajmy: współtworzonego obecnie przez trzy uczelnie, to Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II), konsekwentnie buduje socjologiczny nurt badawczy, 
dotyczący problematyki zdrowia i promocji zdrowia, poświęcając tym kwestiom 
od ponad dziesięciu lat szereg artykułów i wydawnictw zwartych. W tekście 
otwierającym monografię W stronę socjologii zdrowia z roku 2002 badacz ten 
nakreślił polski i zachodni kontekst, w którym wyłania się socjologia zdrowia, 
a także zdefiniował jej przedmiot, zwracając uwagę, że socjologia zdrowia „sta-
wia zdrowie, jego ochronę i promocję w centrum zainteresowań teoretycznych, 
badawczych i praktycznych” [Piątkowski 2002: 38]. W przekonaniu Piątkow-
skiego, analizy historycznego rozwoju socjologii medycyny w Polsce wskazują 
na istnienie wyra�nego trendu w kierunku jej uniezależnienia się od medycyny, 
jak pisze – „uwalniania się od «medycznej supremacji»” [tamże: 36] i przecho-
dzenia od „socjologii w medycynie” do bliższej socjologii ogólnej „socjologii 
o medycynie”. Jedną z konsekwencji tej zmiany jest, zdaniem Piątkowskiego, 
przesunięcie w polu badań subdyscypliny od socjologii choroby do socjologii 
zdrowia. Cytowany autor zdecydowanie afirmuje odchodzenie od traktowania 
medycyny jako wiodącego punktu odniesienia badań socjomedycznych. Wło-
dzimierz Piątkowski zastanawia się w tym kontekście nad możliwością wyło-
nienia się odrębnej dyscypliny naukowej o nazwie „socjologia zdrowia”. Stawia 
pytanie „czy są merytoryczne powody uczynienia obecnie z socjologii zdrowia 
samodzielnego kierunku naukowego, charakteryzującego się dojrzałością 
teoretyczno-metodologiczną i praktyczną użytecznością? [podkr. M.S.]”. We 
wprowadzeniu do analizy wybranych kierunków badawczych na terenie socjo-
logii zdrowia zwraca uwagę, że „wyodrębnienie się problematyki badawczej jest 
istotnym warunkiem uzyskania  przez daną dyscyplinę stanu wymaganej 
dojrzałości naukowej, uwaga ta odnosi się również do będącej <w trakcie stawania 
się> socjologii zdrowia [podkr. M.S.]” [tamże: 39]. Propagowana przez Piątkow-
skiego wizja rozwoju socjomedycznej problematyki badawczej zakłada zatem 
wyłonienie się socjologii zdrowia jako szczegółowej subdziedziny socjologicznej, 
cechującej się specyficzną, poznawczą tożsamością, która miałaby współtworzyć, 
razem z klasyczną socjologią medycyny, szerszą formułę tej dziedziny, ujmo-
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waną przez nazwę „socjologia zdrowia i medycyny”. Odwołajmy się ponownie 
do słów W. Piątkowskiego (pisanych wspólnie z Anną Titkow), ze wstępu do 
cytowanej monografii: „Efektem […] ewolucji [w stronę socjologii zdrowia] nie 
jest eliminacja «socjologii medycyny» i zastąpienie jej «socjologią zdrowia», ale 
koegzystencja obu tych perspektyw teoretyczno-praktycznych, zawarta w nazwie 
naszej dyscypliny: «socjologia zdrowia i medycyny»” [Piątkowski, Titkow 2002: 
10–11]. Docelowy status socjologii zdrowia, w ujęciu W. Piątkowskiego, ma być 
zatem wysoki, ma ona bowiem stanowić jeden z dwóch, zasadniczych filarów 
dziedziny wiedzy, utworzonej w Polsce przez M. Sokołowską, oczywiście przy 
założeniu, że nakreślony przez W. Piątkowskiego scenariusz dynamicznego 
rozwoju socjologii zdrowia wypełni się. Ta kwestia wymaga uważnej analizy, 
uwzględniającej aktualny stan polskich badań socjomedycznych, pokazującej, 
w jakiej proporcji była w nich podejmowana tematyka zdrowia, w porównaniu 
do zagadnień medycyny, choroby i chorowania i innych tradycyjnych problemów 
socjomedycznych. 

Relatywnie mniejszą rangę socjologicznej problematyce zdrowia w polu 
badań socjologii medycyny przyznaje Marek Latoszek. Takie stanowisko ujaw-
nia się w zaproponowanej przez tego autora nazwie subdyscypliny w brzmieniu 
„socjologia  choroby,  zdrowia i  medycyny” [Latoszek 1998], która ma 
obejmować socjologię choroby, socjologię zdrowia oraz socjologię „o medycy-
nie”, uprawianą m.in. w kontekście socjologicznej teorii instytucji społecznych. 
Cytowany autor opowiada się za kontynuacyjnym, a zarazem zrównoważonym 
scenariuszem rozwoju badań socjomedycznych. W cytowanym artykule odnoto-
wuje bowiem dynamiczny rozwój badań nad zdrowiem, mający miejsce w polskiej 
socjologii medycyny, wyraża jednak w związku z tym obawę, że „nadmierna 
ekspansja [dyscypliny] w kierunku problematyki zdrowia może spowodować 
naruszenie pewnej równowagi między problematyką zdrowia i choroby jako 
przedmiotem badań, ekspertyz, refleksji teoretycznej – tak niezbędnej dla rozwoju 
dyscypliny” [Latoszek 1998: 352]. Marek Latoszek zdecydowanie podkreśla 
zarazem, że „choroba pozostaje nadal w centrum zainteresowania socjologów 
medycyny […]” [tamże]. Chronologicznie wcześniejsze, programowe publika-
cje socjomedyczne tego autora przynoszą stanowisko dotyczące struktury pola 
badań socjologii medycyny, w którego świetle socjologia zdrowia, razem z so-
cjologią choroby, współtworzy jeden z działów socjologii medycyny (określony 
jako ‘socjologia zdrowia i choroby’), ulokowany obok dwóch innych działów, 
skoncentrowanych wokół socjologicznych zagadnień instytucji medycznych oraz 
zawodów medycznych [Latoszek 1979: 48–51]. Zauważmy, że cechuje się ono 
równomiernym rozłożeniem akcentów, obejmuje bowiem zarówno nowsze, jak 
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i tradycyjne wątki badawcze. W nowszej z cytowanych publikacji z roku 1998, 
Marek Latoszek zdecydowanie opowiada się za podtrzymaniem ciągłości tradycji 
badań socjomedycznych. Autor ten nie przewiduje „ani końca socjologii choroby, 
i medycyny, ani też spektakularnego punktu zwrotnego w jej działalności, lecz 
jedynie kontynuację, w procesie dialogu i kooperacji z medycyną, z równocze-
snym odniesieniem do teorii socjologicznej i problematyki zdrowia” [Latoszek 
1998: 370]. W ujęciu cytowanego autora instytucjonalna medycyna, a także 
problematyka choroby i chorowania, pozostają ważnym przedmiotem badań sub-
dyscypliny. Marka Latoszka model socjologii medycyny nie ma zatem wyra�nej 
orientacji niemedykocentrycznej. Uwzględnia wprawdzie podejmowanie badań 
dotyczących zdrowia (zauważmy, że relatywnie wysoką rangę tej problematyce 
autor ten przyznał już w roku 1979, trzy lata po ukazaniu się książki Socjologia 
a zdrowie pod red. M. Sokołowskiej, J. Hołówki i A. Ostrowskiej, legitymi-
zującej ten kierunek badań w polskiej socjologii medycyny), jednak wyższą 
rangę przyznaje klasycznym badaniom socjomedycznym z zakresu socjologii 
choroby („socjologia choroby, zdrowia i medycyny”), a ponadto zagadnienia 
„socjologii o medycynie” traktuje jako nadal aktualny, integralny element pola 
badań subdyscypliny. Podobną w swej zasadniczej wymowie, integracyjną wizję 
rozwoju pola badań socjologii medycyny propaguje Beata Tobiasz-Adamczyk, 
która w kontekście powstania socjologii zdrowia napisała o socjologii choroby, 
że „pomimo prób zepchnięcia jej na <tor boczny> jej atrakcyjność pozostaje 
niezmieniona” [Tobiasz-Adamczyk 2005: 37]. 

W stronę zrównoważonego scenariusza rozwoju badań socjomedycznych
Poszukajmy z kolei uzasadnień dla celowości rozwijania zrównoważonego 

scenariusza rozwoju socjologii medycyny, obejmującego klasyczną problematykę 
choroby i medycyny na równi z problematyką zdrowia, jednak bez przyznawania 
tej ostatniej pozycji preferencyjnej. Zauważmy po pierwsze, że tematy badawcze 
dotyczące choroby i leczenia medycznego, a także instytucjonalnej medycyny 
(nota bene ściśle ze sobą powiązane, ponieważ zagadnienia choroby są wiodącym 
obszarem zainteresowania nauk medycznych), nabierają szczególnego znaczenia 
w kontekście obecnej, drugiej fazy ‘przejścia epidemiologicznego’, polegającej na 
wydłużaniu się oczekiwanej długości życia osób chorujących z powodu chorób 
przewlekłych, co jest związane ze zwiększeniem się terapeutycznych możliwości 
biomedycyny. Zjawisko to następuje po fazie wzrostu występowania niezaka�nych 
chorób przewlekłych w populacjach krajów rozwiniętych cywilizacyjnie, która 
miała miejsce w połowie minionego stulecia [por. Tulchinsky, Varavikova, 2000: 
68]. W konsekwencji powstaje zapotrzebowanie na działania wspierające osoby 
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chorujące przewlekle (żyjące z chorobą) w codziennym funkcjonowaniu. Jest 
to pole działania dla badaczy i praktyków społecznych, w tym dla socjologów 
medycyny, ciągle niewystarczająco zagospodarowane [szerzej w tej sprawie zob. 
Skrzypek 2011b: 416 i nast.]. 

Rozwijanie klasycznej socjomedycznej problematyki badawczej, dotyczą-
cej choroby i medycyny, uzasadnia także kontekst tzw. „drugiego przejścia 
epidemiologicznego”, polegającego na wzroście częstości występowania tzw. 
funkcjonalnych, albo czynnościowych zaburzeń stanu zdrowia (w terminologii 
anglojęzycznej: Medically Unexplained Physical Symptoms), które polegają 
na obecności dolegliwości somatycznych, dla których na poziomie codziennej 
praktyki lekarskiej nie znajduje się biomedycznego objaśnienia. Kwestia ta była 
podnoszona w polskiej socjologii medycyny przez M. Sokołowską już w latach 
60. XX w. Zwracała ona uwagę (powołując się na dane T. Frąckowiak i S. Le-
dera), że wizyty lekarskie, spowodowane tego rodzaju zaburzeniami zdrowia, 
są powodem 30–50% wszystkich konsultacji u lekarzy nie psychiatrów i pod-
kreślała, że na tym terenie istnieją realne możliwości współdziałania socjologii 
z medycyną [Sokołowska 1969b: 27; z najnowszych analiz socjologicznych tego 
zagadnienia zob. Bielecki 2007]. Nowsze dane sugerują nawet większy zasięg 
zjawiska funkcjonalnych zaburzeń zdrowia: według S. Nettleton od 50 do 70% 
objawów prezentowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej nie ma 
objaśnienia w organicznej patologii [Nettleton 2006a: 1168]. Zastanówmy się, 
jakie są implikacje tego faktu dla profilu badań socjomedycznych. Spojrzenie na 
funkcjonalne zaburzenia zdrowia z perspektywy socjologicznej zwraca uwagę 
na kluczową rolę medycyny w strukturalizacji doświadczenia choroby, a także 
legitymizacji dostępu chorych do instytucjonalnej pomocy w chorobie. W szere-
gu badań wykazano bowiem, że w przebiegu funkcjonalnych zaburzeń zdrowia 
chorzy doświadczają szczególnie dojmującej niepewności i dążąc do jej redukcji, 
podejmują aktywne działania, także w ramach społecznych grup nacisku, mające 
na celu uzyskanie medycznego rozpoznania. Odrzucają zarazem zdecydowanie 
psychologiczne interpretacje swego problemu zdrowotnego, te nie gwarantują 
bowiem legitymizacji doświadczanego cierpienia (taką prerogatywę ma bowiem 
tylko instytucjonalna medycyna), a ponadto nie otwierają dostępu do przywilejów 
związanych z rolą społeczną chorego [por. Nettleton 2006: 1168]. Może to stano-
wić przesłankę do rewitalizacji niektórych tez teorii strukturalno-funkcjonalnej, 
odnoszących się do choroby i chorowania. Zasygnalizowane tu problemy badaw-
cze lokują się na styku dwóch działów socjologii medycyny: rozwijanej przez 
S. Nettleton „socjologii choroby niepewnej” [zob. tamże: 1168–1169], a także 
„socjologii diagnozy lekarskiej” [zob. Jutel 2009; tę problematykę w polskiej 
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socjologii medycyny z perspektywy społecznej konstrukcji wiedzy medycznej 
B. Uramowska-Żyto analizowała już w roku 1981]. Odnotujmy, że publikacja 
Annemarie Jutel z roku 2009, dotycząca społecznych aspektów lekarskiego 
rozpoznania, nakierowana na zdynamizowanie tworzenia socjologii diagnozy 
lekarskiej, sprowokowała szereg wypowiedzi czołowych zachodnich socjolo-
gów medycyny, opublikowanych w roku 2011 na łamach „Social Science and 
Medicine” [zob. np. Jutel, Nettleton 2011; Armstrong 2011; Brown et al. 2011]. 
Prace te są zbieżne we wskazywaniu medycznej diagnozy jako wypadkowej 
szeregu oddziaływań, daleko wykraczających poza wiedzę i kompetencje bio-
medycyny, obejmujących kulturę, a także działania różnorodnych grup nacisku, 
domagających się włączania określonych problemów do medycznych systemów 
nozologicznych (lub odwrotnie) etc., a ponadto aktu, który pociąga za sobą sze-
reg ważnych, społecznych konsekwencji, polegających m.in. na modelowaniu 
sposobów doświadczania choroby i życia z chorobą. 

W kontekście tych rozważań należy podkreślić, że funkcje diagnozy le-
karskiej, a zatem także instytucjonalnej medycyny, opisywane w ramach so-
cjologicznych analiz funkcjonalnych zaburzeń stanu zdrowia, polegające na 
strukturalizacji doświadczenia somatycznego cierpienia, związanego z chorobą 
i chorowaniem, wskazane zostały w socjologii medycyny znacznie wcześniej, 
a mianowicie we wczesnej fazie rozwoju socjologii doświadczenia choroby. 
Dokonał tego w ramach brytyjskiej tradycji badań o takim profilu Michael Bury, 
który w oparciu o wywiady pogłębione analizował znaczenia nadawane przez 
chorych doświadczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Badacz ten zwrócił 
uwagę, że choroba ta jest przez chorych interpretowana w kategoriach „zakłócenia 
biograficznego”, to znaczy zdarzenia przerywającego bieg osobistej biografii, 
a ponadto zaburzającego zwyczajne sposoby rozumienia rzeczywistości. Impli-
kuje ono zatem konieczność podjęcia określonych działań naprawczych, nakiero-
wanych na zintegrowanie choroby z osobistą biografią [Bury 1982: 168–170]. Co 
ważne w kontekście tych rozważań, M. Bury wykazał, że w procesie nadawania 
znaczeń doświadczeniom choroby i chorowania chorzy odwoływali się nie tylko 
do laickich ‘zasobów’ interpretacyjnych, ale także, że w procesie tym ważną 
rolę odgrywała instytucjonalna medycyna. Oferowane przez nią objaśnienia 
doznawanego cierpienia chorzy traktowali jako istotny sposób przeciwdziałania 
niepewności, integralnie związanej z doświadczeniem przewlekłego chorowania 
[tamże: 179]. Warto odnotować, że w takim kontekście Michael Bury sceptycznie 
komentował socjomedyczne tezy, dotyczące medykalizacji życia, traktując je 
jako „naiwne” z socjologicznego punktu widzenia [tamże]. Ustalenia badawcze 
M. Bury’ego znalazły rozbudowaną kontynuację we wspomnianych socjologicz-
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nych badaniach nad funkcjonalnymi zaburzeniami stanu zdrowia, realizowanych 
w konwencji interpretatywnej. Zarówno ich wyniki, jak i pionierskie ustalenia 
Bury’ego, można potraktować jako mocny argument na rzecz uwzględniania 
społecznych funkcji instytucjonalnej medycyny w badaniach socjomedycznych, 
także sprofilowanych zasadniczo niemedykocentrycznie, skoncentrowanych na 
laickich doświadczeniach choroby i chorowania. 

Budowanie zrównoważonego scenariusza rozwoju badań socjomedycznych 
jest uzasadnione także z innych powodów. Współcześnie obserwujemy dynamicz-
ny postęp wiedzy w naukach medycznych, inspirowany aplikacjami nowocze-
snych biotechnologii, w szczególności na terenie genetyki i nauk o mózgu [zob. 
Vetulani 2011; zob. także Fukuyama, 2004]. Prowadzi to do kształtowania się 
nowego, biogenetycznego, czy też biotechnologicznego paradygmatu medycy-
ny, implikującego w większym niż dotychczas stopniu biologiczne interpretacje 
problemów zdrowotnych człowieka [szerzej zob. Skrzypek, 2011a]. W takim 
kontekście wyłania się szereg problemów, zasługujących na pogłębioną refleksję 
socjologiczną. Wyzwania te podejmuje m.in. socjologia genetyki , na której terenie 
dokonuje się refleksji nad szeregiem społecznych konsekwencji „rewolucji bio-
technologicznej w medycynie” (określenie F. Fukuyamy), analizując m.in. zagad-
nienia profesjonalnej tożsamości konsultantów/doradców genetycznych, dylematy 
związane z interakcją doradca genetyczny – klient/pacjent, specyfikę laickiego 
dyskursu dotyczącego zagadnień genetycznych, różnice pomiędzy laickimi i pro-
fesjonalnymi sposobami rozumienia genetyki i problemów dziedziczności, zagad-
nienie możliwej rewitalizacji postaw eugenicznych, a także kwestie społecznej 
konstrukcji wiedzy genetycznej, konsekwencji przeprowadzania testów genetycz-
nych, wykorzystywania informacji genetycznej jako metody kontroli społecznej, 
a także komercjalizacji genetycznej biotechnologii i inne [por. Conrad, Gabe 1999: 
508–510]. Podkreślić tu należy, że socjologia genetyki jest traktowana jako dział 
socjologii medycyny, analizujący konsekwencje postępu w zakresie genetyki 
w zakresie zachowań społecznych [Fredericks et al. 2004: 224]. W polskiej so-
cjologii medycyny wskazaną problematykę w niektórych aspektach podejmowała 
M. J. Siemińska, która zwracała uwagę na zagadnienia rekonstrukcji koncepcji 
ryzyka zdrowotnego, które wraz z postępem badań genetycznych zyskuje nowe 
zakorzenienie (przynajmniej w odniesieniu do niektórych chorób) w obszarze 
informacji genetycznej, wymykając się tym samym realnej kontroli jednostki. 
Autorka ta omawiała także problemy związane z konsekwencjami recepcji ustaleń 
genetyki na gruncie medycyny klinicznej, w tym w zakresie relacji lekarz-pacjent, 
a także zwracała uwagę na możliwość stygmatyzacji osób obarczonych genetycz-
ną predyspozycją do zachorowania [Siemińska 2008]. Szerszej niż dotychczas 
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socjomedycznej eksploracji wymaga także ogólniejsze zagadnienie społecznych 
konsekwencji technologizacji współczesnej medycyny, na przykład w obszarze 
praktyki klinicznej, a także w zakresie sposobów doświadczania choroby [postulat 
Heatha i współautorów; 2003]. Zauważmy, że doświadczenie choroby podlega 
znaczącym transformacjom w związku z wykorzystywaniem w leczeniu me-
dycznym nowoczesnej biotechnologii, która umożliwia uwolnienie od objawów 
choroby, ale zarazem stawia chorych w nowej, trudnej psychologicznie sytuacji 
zależności od urządzeń technicznych i ich prawidłowego funkcjonowania, np. 
w leczeniu choroby Parkinsona metodą tzw. głębokiej stymulacji mózgu [zob. 
Gisquet 2008]. Interesującym przedmiotem socjologicznej debaty nadal mogą 
być klasyczne zagadnienia dotyczące medykalizacji życia społecznego. Nowsze 
analizy o takim profilu współtworzą nurt badawczy określany jako ‘socjologia 
leku’ [Willimas, Gabe, Davis 2008], zwracający ostatnio uwagę na zjawisko 
„farmaceutykalizacji życia codziennego”. Przejawia się ono dynamicznym upo-
wszechnianiem się nowych zastosowań leków, które dotyczą w coraz większym 
stopniu celów nie związanych ze zdrowiem, odnoszą się natomiast do różnora-
kich aspektów stylu życia (w tym życia seksualnego, snu etc.) lub wyglądu ciała 
człowieka i w związku z tym określane są terminem lifestyle drugs [Fox, Ward 
2008: 857]. Funkcje takie pełnią preparaty lecznicze projektowane specjalnie 
dla takich celów (jak np. sildenafil), ale także, w coraz większym stopniu, leki 
stosowane pierwotnie w zwyczajnym, medycznym postępowaniu leczniczym, 
które zmieniają swe wyjściowe przeznaczenie i wchodzą do tej nowej kategorii 
leków, jak np. minoxidil (lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany obecnie jako 
preparat wspomagający porost włosów) czy norethisteron (lek hormonalny sto-
sowany rutynowo w praktyce ginekologicznej, wykorzystywany także dla celów 
dostosowania momentu wystąpienia krwawienia miesięcznego do zawodowego 
czy towarzyskiego terminarza kobiety) [Fox, Ward 2008: 857]. Odnotujmy także, 
że coraz szersze wykorzystywanie biotechnologii na terenie ciała człowieka to 
jedna z ważnych inspiracji rozwoju socjologii ciała człowieka, na której terenie 
zwraca się uwagę, że granice pomiędzy ciałem człowieka a społeczeństwem 
ulegają stopniowo zatarciu. Kolejny teren socjologicznych eksploracji, inspiro-
wany przez medycynę i zyskujący na znaczeniu, dotyczy społeczno-kulturowych 
uwarunkowań trudności w aplikowaniu osiągnięć biomedycyny w populacjach, 
na przykład w zakresie profilaktyki zdrowotnej [w tej kwestii zob. np. Ostrowska 
2004: 41–42; 2011]. Stworzenie wyczerpującej listy zagadnień, dotyczących 
medycyny, które są lub potencjalnie mogą być przedmiotem wartościowych 
badań socjomedycznych, wykracza poza ramy tego opracowania. Przytoczone 
przykłady jednak jak się wydaje wystarczają, aby nurt badań socjologicznych, 
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skoncentrowanych na instytucjonalnej medycynie, nadal uznawać za integralną 
i ważną część pola badań współczesnej socjologii medycyny. 

WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując, autor pragnie raz jeszcze podkreślić, że przedstawione w za-
chodnim piśmiennictwie socjomedycznym propozycje zastąpienia socjologii 
medycyny (medical sociology) przez socjologię zdrowia (sociology of health) 
lub socjologię zdrowia i choroby (sociology of health and illness) zakładają zna-
czące dowartościowanie interpretacji i działań laików w procesach zachowania 
zdrowia i chorowania, nie wykluczają jednak poza zakres badań subdyscypliny 
klasycznych zagadnień badawczych, dotyczących instytucjonalnej medycyny 
i formalnej opieki zdrowotnej [zob. Twaddle 1982; Nettleton 1996, 2006b]. Taką 
wymowę mają także rodzime ujęcia poznawczej tożsamości subdyscypliny (m.in. 
M. Latoszka, W. Piątkowskiego, A. Titkow, B. Tobiasz-Adamczyk i in.), które 
– różniąc się rozłożeniem akcentów – są zgodne w promowaniu zrównoważo -
nego scenariusza rozwoju badań socjomedycznych, zakładającego 
jego poszerzenie o nowe zagadnienia, dotyczące interpretacji i działań laików, 
jednak bez deprecjonowania tradycyjnych zagadnień socjomedycznych choroby 
i leczenia medycznego. Scenariusz taki umożliwia w największym stopniu par-
tycypację subdyscypliny w modelu badań multidyscyplinarnych na terenie nauk 
o zdrowiu, którego elementem jest G. Horobina formuła „socjologii z medycyną” 
[1985: 105], a zarazem gwarantuje rozwijanie unikalnej dla subdyscypliny per-
spektywy badawczej, skoncentrowanej na interpretacjach i działaniach laików 
w sytuacjach zdrowia i choroby.
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Michał Skrzypek 

MEDICINE IN THE RESEARCH FIELD OF THE SOCIOLOGY OF ILLNESS, 
HEALTH  AND MEDICINE IN THE CONTEXT OF THE SUBDISCIPLINE’S  

NON-MEDICOCENTRIC ORIENTATION

Abstract

The paper seeks to discuss the origin and cognitive identity of the non-medicocentric research 
orientation in medical sociology as well as the consequences of the emergence of this trend for 
medical sociology’s field of research and terminology. The subject of analysis is the development 
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of this research orientation in a historical perspective taking into account the role of inter alia Ch. 
McIntire’s, R. Straus’s and D. Mechanic’s concept of sociomedical research, and the contribu-
tion of scholars who refer to humanist sociology in the area of American (F. Davis, E. Freidson, 
E. Goffman, A. Strauss) and British medical sociology (M. Bury). The subject of analysis are 
detailed research trends that constitute the non-medicocentric research orientation in medical so-
ciology taking into account the sociology of illness experience and sociology of health. The author 
advances a proposition that a strong orientation in medical sociology towards lay interpretations 
and measures undertaken in health and in illness should not lead to the exclusion of institutional 
medicine outside its research interests, in particular in the context of new research challenges con-
nected with the development of ‘sociology of medical diagnosis’, ‘sociology of uncertain illness’, 
‘sociology of pharmaceuticals’, etc., which would make it possible to build a balanced scenario 
for the development of socio-medical research. 

Key words: sociology of illness, health and medicine, non-medicocentric orientation of 
socio-medical research, medicine


