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A testi-lelki jóllét társadalmi meghatározottságának  

egyes egészségpedagógiai kérdései 
 

1. A társadalom, az egyén és az egészség közötti kapcsolat általános 

problematikája 

 
A történeti visszatekintés e komplex kérdéskör viszonylatában mindenek-

előtt azt mutatja, hogy gyakorlatilag a XIX. századig az embert, mint ahogyan 
egészségességének meglehetősen bonyolult és soktényezős kérdéskörét is, szin-
te kizárólag biológiai szempontok függvényében közelítették meg a kutatók. A 
külső környezeti tényezőknek, főleg a társadalmi miliőnek az emberre, illetőleg 
az ember fejlődésére és testi-lelki egészségére/betegségére gyakorolt hatását a 
gondolkodók eleinte nem igazán értették, és nem értékelték. A XIX. századtól 
kezdődően azonban az embert az orvosok nemcsak puszta biológiai folyama-
tokkal rendelkező, hanem pszichológiai és szociális vetületekkel is felvértezett 
lénynek is kezdték tekinteni. Az idők során az a korszerű, és ma is tökéletesen 
helytálló tudományos elképzelés bontakozott ki, hogy az emberi lény biológiai 
alapjaira a külső általános környezeti – nyilván a társadalmi és kulturális hatások 
eredményeképpen – meghatározott szinten ráépül lelki természete (pszichikus 
élete) és társas lényege (társadalmiassága). Az utóbbi évek kutatási adatainak 
alapján (Gherman–Pospai 1985; Csernus Imre–Mohás Lívia–Popper Péter 
2006; Pikó Bettina 2009) tulajdonképpen az tisztult le, hogy a társadalom szer-
kezeti elemei, intézményei, folyamatai, jelenségei és változásai, valamint gazda-
sági fejlődésének mértéke, jellege és alapvető tendenciái erőteljesen visszahat-
nak az emberek biológiai létére, illetőleg az egyes egyének testi-lelki egészségé-
nek állapotára. Vitán felül álló tényként kezelhető tehát, hogy az egyes ember 
egészségének szintje (mint az egzisztenciális biztonság legfontosabb feltétele és 
központi értéke), nemcsak a biológiai háttér, illetve nemcsak a genetikai örök-
löttség, hanem számos társadalmi-gazdasági jelenség által is erőteljesen megha-
tározott. A közösségben élő ember egészségét nyilván mindenekelőtt a biológi-
ai, illetve öröklött tényezők szabályozzák alapvetően, de az általános életvitel-
nek, az egészségmagatartásnak, valamint a létkörülményeknek és munkafeltéte-
leknek is igen jelentékeny szerepük van. Egyszerű tapasztalati megfigyelések is 
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arra utalnak, hogy számos megbetegedés, mint ahogyan több elhalálozás oka is 
elsősorban a társadalomra, annak mind gazdasági és anyagi, mind pszichológiai, 
politikai, kulturális, demográfiai és jogi feltételeire, illetőleg annak egészségügyi 
ellátórendszerére vezethető vissza. Az egészségi állapot megközelítésében tehát 
egyáltalán nem lehet eltekinteni a közösségi és társadalmi hatások, az általános 
gazdasági és kulturális körülmények közrejátszásától, a családi nevelés nívójától, 
a közoktatás minőségétől, a munkafeltételektől, a szak- és közpolitikák irányult-
ságától, a közbiztonság fokától, a jövedelmek szintjétől stb., és nyilván a szociá-
lis egyenlőtlenségek és az életmódbeli különbözőségek befolyásától. A népesség 
testi és lelki egészségi állapotának jellemzői egyszerre képeznek orvosi, szociá-
lis, gazdasági, kulturális, jogi és politikai kérdést. Az emberek egészségi állapo-
tára vonatkozó különbözőségek és egyenlőtlenségek okai többek között a tár-
sadalom szerkezeti és funkcionális különbözőségeiben, mindenekelőtt a fennál-
ló gazdasági egyenlőtlenségeibe, az egészséget befolyásoló faktorok nem egyen-
lő, hamis vagy pontatlan társadalmi eloszlásában, de ugyanakkor az ország 
kormányzatának egészségpolitikai botlásaiban és finanszírozási nehézségeiben 
is gyökereznek. Éppen ezzel magyarázható az egészségi állapot és az ország 
gazdasági teljesítőképessége közötti összefüggésekre vonatkozó tudományos 
érdeklődés fokozódása (Kollányi Zsófia 2011). Úgy tűnik, le kell végérvényesen 
mondani az úgynevezett biomedikális megközelítés egysíkú módozatairól, me-
lyek az egészség/betegség kérdéskörében szinte kizárólag az egyén biológiai 
természetével, az orvostudományi vívmányokkal és az egészségügyi ellátórend-
szer minőségével operál, eltekintve a változatos társadalmi, gazdasági, pénzügyi, 
iskolázási és kulturális meghatározóktól. Megannyi bizonyítékot találni arra, 
hogy nagyszámú, többé-kevésbé súlyos egészségprobléma, gyakorta korai elha-
lálozáshoz is vezető betegség elsődleges okai a társadalmi körülményekben, 
kiváltképpen az oktatás minőségében, a populáció foglalkoztatásának szintjé-
ben, a jövedelmek mértékében, a munkafeltételek jellegében, az emberek lakás-
körülményeiben vagy a környezeti elégtelenségekben találhatók.  

Napjainkban a társadalom folyamatosan gyorsuló fejlődése, alapvető szer-
kezeti és funkcionális elemeinek szinte szüntelen változásai, esetenként sarkala-
tos átalakulásai, az egyénekkel szemben támasztott egyre nagyobb számú, több-
félébb és bonyolultabb kihívásai, nagymértékben módosítják az életviteli felté-
teleket, megváltoztatják a munkakörülményeket, új elvárásokat és követelmé-
nyeket határolnak körül. Könnyen belátható, hogy ezek olyan következménye-
ket vonhatnak maguk után, mint például a pihenésre szánt idő csökkenése, a 
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hagyományos, közvetlen és élményekben dús emberi kapcsolatok leépülése, a 
szakmai átképzések és profilváltások szükségessége, a „fast food” típusú táplál-
kozás preferálása vagy a stresszhatásokat okozó társadalmi tényezők és helyze-
tek multiplikálódása. Könnyen belátható, hogy még az egyéni életmód sem 
független a társadalmi hatásoktól (például a családra jellemző modellértékű 
szokásoktól és hagyományoktól vagy a közösség által preferált életviteli minták-
tól), noha az alapvetően az egyéni választások és döntések révén ölt testet. Saj-
nálatosnak tartható, hogy sok esetben napjaink társadalmának változásai – köz-
vetlenül vagy közvetett módon – károsító hatást gyakorolnak az emberek 
egészségére, és valamilyen betegség kialakulását favorizálhatják. 

Adott társadalomban bármennyire is jók az egészségmegőrzés szervezetei – 
megfelelő gazdasági feltételek, munkahelyek biztosítása, az élelmezési és lakha-
tási körülmények biztosítása stb. –, bármennyire is optimálisak a környezet-
egészségügyi tényezők – tiszta ivóvízzel való ellátottság, hatékony szennyvíz-
tisztítás, elégséges nagyságú zöldterületek stb. –, bármennyire is hatékony a 
balesetmegelőzés, a környezetvédelem vagy az egészségügyi szolgáltatások 
rendszere – megfelelő egészségügyi alapellátások, korszerű korházi felszerelé-
sek biztosítása, egészségügyi szűrések időnkénti végrehajtása a lakosság bizo-
nyos rétegeiben stb. –, ha az emberek személyi (szociális) miliőjükkel, valamint 
természeti és épített környezetükkel nem kerülhetnek dinamikus kapcsolatba és 
egyfajta egyensúlyba (vagy, ha az egyensúlyt változatos okok miatt nem képesek 
elégséges mértékben fenntartani), akkor nagyon is valószínűvé válik, hogy tes-
tük vagy lelkük (személyiségük) károsodásokat fog szenvedni, illetve meg fog-
nak betegedni.  

 

2. A társadalom hatása az egyén egészségére és életének alakulására 

 

Magától értetődőnek látszik, hogy napjainkban az egészség egyfelől alapve-
tően társadalmi probléma, másfelől pedig a társadalom egy kivételesen fontos, 
biológiai, pszichológiai, pedagógiai, szociális, jogi és gazdasági vetületeket egy-
aránt magába foglaló komplex és átfogó kérdés. Ebből fakad, hogy az egészség 
és a társadalom között szoros kölcsönhatásos meghatározottsági és feltétele-
zettségi kapcsolatot feltételezhetünk. Adott társadalomban az emberek egész-
ségi állapotát vagy várható életkorát, mint ahogyan a megbetegedések számát és 
jellegét is, jelentős mértékben olyan tényezők is befolyásolják, mint például a 
kötelező oktatás időtartama, az oktatási rendszerben eltöltött időperiódus, a 
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foglalkoztatottság, a munkanélküliség, a munkahelyi biztonság, az implementált 
egészségügyi programok, a diszkrimináció mértéke, az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés terén megmutatkozó egyenlőtlenségek stb. Dahlgren  
és Whitehead (1991) rendszerében is az egészséget meghatározó tényezők hie-
rarchiájában – a nem, az életkor és az öröklött tényezők alapelemei mellett – a 
szociális, gazdasági, kulturális és környezetei feltételeket úgyszintén megtaláljuk. 
Ezekhez nyilván még hozzáadódnak az élet és munkakörülmények, valamint a 
társas és közösségi hatások. Könnyen megállapítható, hogy e területek viszony-
latában elsődlegesen a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését eredményező 
hatékony szakpolitikákra van szükség, továbbá arra, hogy egyetlen szakpolitika 
se tekintsen el az egészség kérdésétől. Például az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 2005-ben a társadalmi igazságosság jegyében éppen azzal a céllal hozta 
létre az „Egészségre ható társadalmi tényezők” elnevezésű bizottságot, hogy 
felmérje és összegyűjtse mindazokat a tényezőket, amelyek fontos szerepet ját-
szanak egy igazságosabb szociális és egészségügyi helyzet megteremtésében. E 
bizottság arra szólította fel az egyes országokat, hogy ha csak lehet, egyetlen 
generáción belül próbálják teljesen felszámolni az egészség területén megnyil-
vánuló nagyobb léptékű igazságtalanságokat és hiányosságokat, továbbá a 
megmutatkozó életviteli, együttélési, munkavégzési és betegellátási egyenlőtlen-
ségeket. A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a társadalom (nyilván 
mindazokkal a változatos funkcióival, jelenségeivel és folyamataival, amiket 
szervesen magában foglal, valamint a mindenkori kormányzat révén) az általá-
nos egészségesség lényeges és nélkülözhetetlen előfeltételi tényezője, s mint 
olyan, az emberek egészségének és megbetegedéseinek adott mértékű forrását 
képezi. 

Témánk vonatkozásában minket e helyen mindenekelőtt a társadalomnak 
az egészséget pozitív (erősítő) és negatív (károsító) módon befolyásolni képes, 
pedagógiai üzeneteket is hordozó hatásai, életmódmintái és hatásmechanizmu-
sai érdekelnek. A társadalomnak a népesség egészségi állapotára (a változatos 
betegségek kialakulására) gyakorolt hatását, illetve a társadalmi intézmények, 
folyamatok, és azok keretében a politikai, gazdasági, kulturális, oktatási, egész-
ségügyi, igazságszolgáltatási, vallási stb. jelenségek, valamint a kormányzat je-
lentős befolyásoló és szocializáló erejét az emberi egészség (és nyilván a beteg-
ség) világára ma már senki nem tagadja. Ugyanis elvitathatatlanul beigazolódott, 
hogy egy ország népességének általános egészségi állapota – voltaképpen az 
olyan népegészségi mutatók szintje, mint például a születéskor várható átlagos 
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élettartam, az élve születés vagy a csecsemőhalandóság – mindig az adott or-
szág szociális, gazdasági és civilizációs fejlettségi szintjének függvénye is, illetve 
azzal is szorosan összefügg. Így tehát a népesség általános egészségi állapota 
nem lehet sem rosszabb, sem jobb, mint a társadalomnak a szociális, gazdasági, 
civilizációs és kulturális feltételei. E téren a kutatók leginkább azt vetik elmé-
lyültebb vizsgálatok alá, hogy vajon milyen szálak és mely mechanizmusok ré-
vén nyilvánul meg ez az összefüggés, milyen sajátságos formákban történik a 
modellnyújtás és a hatásgyakorlás, hogy miként lehet a hatások pozitív, azaz 
egészségmegőrző következményeit elősegíteni, illetőleg a negatív fejlemények, 
vagyis az egészségromlás és a betegségek megjelenését féken tartani. Úgy tűnik, 
hogy a szakemberek tökéletesen megegyeznek annak tekintetében, hogy ebben 
az irányban a társadalom, a maga jellegzetes szerkezetével, intézményeinek 
rendszerével, valamint a szociális élet jellegzetes jelenségeivel és sajátságos zaj-
lásával az emberek egészségére gyakorolt pozitív és negatív behatásait legalább 
három alapvető pedagógiai és szocializáló módozatban – részint spontánul és 
esetlegesen (alkalomszerűen), részint közvetlenül és célzatosan (szándékosan), 
valamint rejtetten és szinte láthatatlanul (lappangó formában) – fejti ki. Az 
alábbiakban rövid pedagógiai és pszichológiai alapvetésű elemzés tárgyává 
vesszük e három alapvető módozatot. 

 

2. 1. A társadalom spontán hatása az emberek egészségére 
 

Köztudott, hogy a társadalom mikro- és makroközösségein keresztül az 
egyén a spontán szocializálódás útján, illetve a szociális tanulás alapvető formá-
inak segítségével egyszersmind elsajátítja – gyakorta implicit módon – a közvet-
lenül megtapasztalt általános életvitelt, a kibontakozó gondolkodásmódot, az 
általános életviteli szokásokat, az azokban rejlő értékrendeket, attitűdöket, 
mentalitásokat, cselekvési formákat, szerepviselkedéseket, szokásokat és ha-
gyományokat. Ezeken belül pedig – gyakorta életre szólóan – önkéntelenül is 
megtanulja az egészséget vagy támogató, vagy károsító – többek között öltöz-
ködésre, táplálkozásra, tisztálkodásra, munkavégzésre, lakásberendezésre, szó-
rakozásra vagy szabadidő-eltöltésre vonatkozó – alapvető szokásokat és maga-
tartási módokat. Nyilvánvaló, hogy elsősorban csakis olyan magatartási módo-
kat fog elsajátítani, amilyeneket minta gyanánt a társadalom folyamatosan köz-
vetít, kér, és valamilyen módozatban megerősít. Azon társas közösségek sorá-
ba, amelyek szerepe elsődleges e téren, mindenekelőtt a család, a lakókörnyezet, 
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a szomszédság, az iskolai miliő, a baráti kör és a munkahelyi kollektivitás tarto-
zik. Ezek mellett azonban úgyszintén jelentős hatóerővel rendelkezik az élet-
színvonal, az infrastruktúra jellege, a gazdasági körülmények, az anyagi, illetve 
jövedelmi-vagyoni helyzet, az oktatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mértéke, a környezetvédelem és a tömegkommunikáció fejlett-
ségi foka.  

 

2. 2. A társadalom közvetlen hatása az emberek egészségére 

 

 Számos jel utal arra, hogy a civilizált társadalom alapvető és jellegzetes in-
tézményeinek közvetítésével, főként az oktatási, jogi, gazdasági, rendfenntartá-
si, munkaügyi, vallási és egészségügyi struktúrái révén céltudatosan és szándé-
koltan próbál általános jobbító egészségügyi intézkedéseket hozni, az egyes 
emberek egészségét fenntartó és erősítő módon hatni a népességre. Alapvető 
célja nyilván egyetlen kormányzatnak sem lehet más, mint a közösség megfelelő 
egészségi állapotának fenntartása és fejlesztése, az egészség általános feltételei-
nek biztosítása. Ennek érdekében olyan közvetlen intézkedéseket hoz – például 
tiltja a kiskorúak alkohollal való kiszolgálását, üldözi és bünteti a kábítószer-
kereskedelmet, a prostitúciót, a pedofíliát és a gyermekbántalmazást, tudomá-
nyos szempontok függvényében szigorúan szabályozza az élelmiszerek terme-
lési folyamatát, jogszabályba foglalja a munkaidő mértékét, illetve a szabadságo-
lások kérdését, megfelelő munkalehetőségeket, táplálkozási és lakásfeltételeket 
biztosít, növeli az egészségügyi kiadások GDP-arányát, tiltja a bizonyítottan 
egészségkárosító hatású anyagok és szerek felhasználását az élelmiszeriparban, 
fokozott figyelmet fektet a balesetek megelőzésére, egészségnevelési és egész-
ségegyenlőségi programokat implementál, környezetvédelmi sztenderdeket sta-
tuál stb. –, melyektől a népesség általános egészségi állapotának jó körülmények 
között történő megőrzését, esetenként visszaállítását és fejlesztését várja el. 

 

2. 3. A társadalom rejtett hatása az emberek egészségére  

 
E téren úgy vélem, az elemzéseket arra a tényre kellene alapozni, miszerint 

a társadalom nemcsak a gazdasági, a tárgyi-anyagi és a szolgáltatási jellemzők 
függvényében befolyásolja az emberek egészségi állapotát, jóllehet azok mutat-
koznak elsődleges tényezőknek. A társadalom mindenekelőtt a követelmények 
és előírások, a hagyományok és normák, valamint az alapvető társadalmi javak 
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és szolgáltatások (mennyisége és minősége) révén fejti ki azokat a többé-
kevésbé rejtett (latens és lappangó, illetve implicit) hatásokat, amelyek az egyes 
ember (és a kisebb-nagyobb közösségek) egészségi állapotát képesek pozitív 
vagy negatív irányba és adott mértékben befolyásolni. Azonban e téren nem 
tekinthetünk el az olyan körülményektől sem, mint például a társadalmi béke, 
az igazságosság, a méltányosság és az egyenlőség mértéke vagy az emberek 
szükségleteihez többé-kevésbé kapcsolódó sajátos termelési és elosztási rend-
szer jellege. Azt lehet megállapítani, hogy végső soron az a mód, melyben a tár-
sadalomnak a tagjai hozzájutnak a javakhoz és a szolgáltatásokhoz, továbbá a 
javak és a szolgáltatások jellege, illetve a javakhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés körülményei, szintjei és gyakorisága (következésszerűen az alapvető 
szükségletek kielégítettségének minősége) határozza meg az egyes ember, és 
azon keresztül a közösség egészségét egyfajta melléktermékként. Tehát a jelleg-
zetes társadalmi struktúrák és folyamatok, a változatos jelenségek (kirekesztett-
ség szintje, munkanélküliség aránya, közbiztonság milyensége, hajléktalanság 
foka, szociális támaszok jellege, tömegkommunikáció minősége stb.) már ön-
magukban is jelentős szocializációs hatásokat hordoznak, amelyek ekképp az 
emberek egészségi állapotának terén is egyfajta másodlagos, pozitív vagy nega-
tív következményeket kelthetnek életre. Fontos szerepet játszik továbbá az is, 
hogy az egyének élete milyen mértékű szociális és gazdasági biztonság keretei 
között zajlik, illetve hogy azok milyen társadalmi rétegben foglalnak helyet, 
mint ahogyan az is, hogy milyen nevelésben részesültek, milyen munkakörül-
ményekkel, mennyire preventív egészségügyi ellátással, milyen minőségű táplá-
lékokkal stb. rendelkeznek. Ezek szerint azt lehet általánosan is megállapítani, 
hogy az egyes betegségek okai, mint ahogyan számos (esetenként korai) elhalá-
lozás kiváltó tényezői is, mindenekelőtt ilyen jellegű rejtett társadalmi meghatá-
rozottsággal rendelkeznek, nyilván a kevésbé tudatos vagy tehetős társadal-
makban. 

 

 3. Az emberi egészség szerepe a társadalom működésében 

 

Kétségtelennek tűnik, hogy e kérdéskör megközelítésében mindenekelőtt 
abból kell kiindulni, hogy a társadalomnak (államnak, mindenkori kormányzat-
nak) nem lehet fontosabb célja, mint jó minőségben megteremteni és biztosíta-
ni azokat a (gazdasági, politikai, szociális, kulturális stb.) körülményeket, melyek 
keretei között az egyes emberek, illetve a kisebb-nagyobb közösségek minél 
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egészségesebbek lehetnek. Ugyanis az emberek megfelelő egészsége magának a 
társadalom fennmaradásának és továbbfejlődésének is elsőrendű és nélkülözhe-
tetlen előfeltétele. Épp ahogyan a társadalmi-gazdasági, illetve kulturális és kör-
nyezeti feltételek rendszere az emberi egészség fontos meghatározója, ugyan-
úgy az állampolgárok megfelelő egészségi állapota a társadalom fennmaradásá-
nak és folyamatos működésének lényeges előfeltétele. Az egyes emberek egész-
ségi állapota jelentős mértékben befolyásolja szociális beilleszkedésüket, mun-
kahelyi alkalmazkodásukat, természetszerűleg a társadalom működésének jelle-
gét és minőségét. Az egyének – mint állampolgárok, illetve mint aktív munka- 
és alkotóerők – egészsége tehát a társadalom számára is felettébb jelentős érték, 
amennyiben ez a szociális struktúrák megfelelő egyensúlyának és sikeres műkö-
désének elmaradhatatlan előfeltétele. Egy meghatározott nemzeti közösség 
hosszú távú fennmaradása és fejlődése, valamint megfelelő működése elsősor-
ban a közösség tagjainak egészségi állapotán múlik. Egészségi problémákkal és 
betegségekkel küszködő emberek a közösségnek vagy a társadalomnak a fejlő-
dés-, működés- és versenyképességét veszélyeztetik. Nem szorul hosszas igazo-
lásra, hogy csakis az egészséges emberek alkalmasak megfelelő hatékonysággal 
részt venni a társadalmi folyamatokban, illetve képesek sikeresen teljesíteni a 
rájuk háruló szerepeket és funkciókat, vagy az önként felvállalt nagy léptékű 
szociális és gazdasági feladatokat. Nem képezheti vita tárgyát az a megállapítás 
sem, miszerint az egészségesebb emberek intenzívebben és hatékonyabban 
tudnak részt vállalni a munkafolyamatokban, illetve jobban és többet tudnak 
teljesíteni minden területen, mint a változatos betegségekben szenvedők, vagy 
azok, akikre az egészségesség alacsonyabb szintje jellemző. Ez nyilván az egyes 
ember megélhetésének viszonylatában is rendkívül fontos, de a közösségek, 
illetve az egész társadalom számára is roppant előnyös. Általánosan is arra kö-
vetkeztethetünk, hogy egészséges társadalmat csakis egészséges életmódot foly-
tató, testileg és lelkileg egészséges emberek és közösségek alkothatnak. Mind-
ezekből közvetlenül fakad, hogy egy ország népességének általános egészségi 
állapota és társadalmi-gazdasági teljesítőképessége között szoros kölcsönhatá-
sos kapcsolat létezik. Más szóval, minél egészségesebb az egyén (mint munka-
erő is), az annál alkalmasabb az aktív, jövedelemszerző életvitelre, az értékte-
remtésre, implicite önmaga egzisztenciális szükségleteinek és életérdekeinek 
kielégítésére, mint ahogyan a fontos szociális szerepek és funkciók teljesítésére 
is. Ugyanakkor minél egészségesebb, annál kevesebbet hiányzik munkahelyéről 
vagy családjából, illetőleg annál többet és annál tovább tud munkafeladatokat 
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végezni, annál nagyobb lesz gazdasági teljesítőképessége, következésszerűen 
annál magasabb az életszínvonala. Így tehát az egészség, illetve annak biztosítá-
sa egyrészt a társadalom megfelelő működésének szempontjából mutatkozik 
kivételesen fontosnak, másrészt pedig minden egyén saját életvitelének tekinte-
tében. Ezek szerint könnyű belátni, hogy az egészség (és az arra alapozható 
általános aktivitás és munkaképesség, illetőleg életélési alkalmasság) – mint kife-
jezett humán érték – minden szempontból kivételesen hasznos mind a közös-
ség minden egyes tagja, mind pedig az egész társadalom számára. Ebből fakad 
annak szükségessége, hogy a társadalom (kormányzata) az egészségi állapot biz-
tosítására, fenntartására és esetenként javítására vezessen be olyan hatékony és 
átfogó nagy léptékű népegészségügyi programokat, amelyek mindenekelőtt az 
egészségtudatos magatartás és életmód érvényesítésének fontosságát tudatosít-
ják a lakosságban. Ezek a mindenekelőtt megelőzésre alapuló programok képe-
sek csökkenteni azokat a változatos közvetlen és közvetett költségeket, amelyek 
a különböző betegségekhez kapcsolódnak. 

Minden társadalomban az emberek, illetve a népesség egészségügyi állapo-
tát részint a születéskor várható élettartam, részint az általános halálozási arány-
szám, részint a különböző betegségek gyakorisága (az úgynevezett morbiditás), 
részint pedig a lakosság önnön egészségére vonatkozó attitűdje, megítélése és 
minősítése fejezi ki. Napjainkban a felgyorsult társadalmi folyamatok, a túlter-
heltség, a multiplikálódott stressztényezők és -hatások, a civilizációs ártalmak 
(például a szennyeződés vagy a túlzott szénhidrátfogyasztás), egyszóval a társa-
dalmi-gazdasági tényezők által indukált sajátságos életmód jelentős mértékben 
igénybe veszi – és erős próbára teszi az emberek testi erőforrásait és lelki kapa-
citásait egyaránt –, és ekképp veszélyezteti egészségi állapotukat. Éppen ezért 
minden fejlett társadalomban nagy hangsúlyt fektetnek a népesség egészségi 
állapotának megfelelő megalapozására, folyamatos fenntartására és megerősíté-
sére. Komplex programokkal próbálják biztosítani az egészség társadalmi elő-
feltételeit (megfelelő jövedelmet, lakáskörülményeket, oktatást, egyenlőséget, 
méltányosságot, békét stb.). Ebben a társadalmi elköteleződésben természete-
sen kivételesen fontos szerepet játszik az egészségügy, illetőleg az egészségügyi 
politikák és szolgáltatások minősége, fejlettsége, szervezettsége, és nyilván az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elfogadható mértékű lehetősége. 

A fentiek alapján általánosan is azt állapíthatjuk meg, hogy egyfelől az 
egészség – mint testi és lelki jóllét – magas fokú relevanciával rendelkezik mind 
az egyes ember, mind a kisebb-nagyobb emberi közösségek, mind pedig az 
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egész társadalom számára, másfelől, hogy az egészséges társadalom elengedhe-
tetlen előfeltétele a társadalom tagjainak, voltaképpen az egyes egyéneknek a 
megfelelő egészségi állapota. 

 
4. Oktatás és népegészség 

 
Minden kétséget kizárónak tűnik, hogy az emberi közösségek mentén, 

mindenekelőtt az egészségtudatos egyéni életmód kialakításában és népszerűsí-
tésében, következésszerűen az egész népesség megfelelő egészségállapotának 
távlatokba tekintő biztosításában az iskolai oktatásnál hatásosabb tényezőt nem 
igazán találhatunk. Az iskola által átörökített egészségtudás tudományos szintje, 
az egészségmagatartásra vonatkozó fejlesztési tevékenységek szakszerűsége, 
tudatossága és rendszeressége általában a családi vagy más iskolán kívüli neve-
lés szintjét is jelentős mértékben meghaladja. Ekképp e helyen aligha gondolha-
tunk általánosságban is másra, mint arra, hogy a népesség egészségi állapotát 
érintő negatív tendenciák megfékezésére (például veszélyeztető tényezők meg-
előzésére) és a pozitív fejlemények favorizálására (például civilizációs ártalmak 
semlegesítésére) vonatkozó átfogó és elsődleges jelentőségű társadalmi törek-
vés érvényesítésének legjobb eszköze a szervezett iskolai oktatás. A közokta-
tásnak akár kötelező szakasza, akár középiskolai ciklusa igencsak megfelelő le-
hetőségeket nyújt arra, hogy a soron következő nemzedékek olyan felkészítés-
ben és nevelésben részesüljenek, amely biztonságos tudást, hatásos cselekvési 
alapot és megfelelő viselkedési formákat nyújt az egészség szempontjaival szá-
moló életmód gyakorlására. Kutatási adatok igazolják, hogy az iskolázás folya-
matában olyan felnőtt állampolgárok formálására adódik jó potenciális lehető-
ség, akik egy egészségesebb életmód folytatására kötelezik el magukat, elsősor-
ban éppen az elsajátított, az egészséggel kapcsolatos tudományos ismeretek 
alapján (Meleg Csilla 1999). Ez nyilván csak abban az esetben érvényesülhet, ha 
egyrészt a társadalom az egészséget elsődleges értékként kezeli, másrészt, ha az 
egészségnevelés (mint az emberi egészséggel kapcsolatos tudományos ismere-
tek és tudás szakszerű közvetítése, valamint a helyes életviteli szokások, készsé-
gek és képességek céltudatos fejlesztése) az iskola központi jelentőségű és átfo-
gó pedagógiai paradigmáját képezi. Az egészségnevelés tehát olyan tanítási-
tanulási folyamat, amely mind az egyes egyének, mind pedig a közösségek 
egészségének elősegítésében és fenntartásában ölt testet. Amennyiben a népes-
ség minél jobb egészségi állapota minden magára valamit is adó, illetve fejlett 
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társadalom központi problémáját képezi, a közoktatásnak megszervezése és 
hatékony körülmények között történő működtetése, azon belül pedig kiemelten 
az egészségnevelési programok támogatása elsődlegességgel rendelkezik. A né-
pesség egészségi állapotának viszonylatában az iskolai egészségnevelés kivételes 
jelentőségét azon egészségpszichológiai és egészségszociológiai kutatási ada-
tokból lehet kiszármaztatni, amelyek minden kétséget kizáróan igazolják, hogy 
minél magasabb az egyének iskolázottságának vagy tanultságának foka (volta-
képpen iskolai végzettsége mint szociális tényező), azok részint annál nagyobb 
mértékben képesek szociálisan és gazdaságilag is sikeres életet folytatni, részint 
pedig annál eredményesebben választanak és folytatnak egészségesebb életvi-
telt, és ebből fakadóan annál jobbak az egészségi állapotuk szintjét jelölő muta-
tóik, implicite annál alacsonyabb a halandósági statisztikai adataik (Kovács Ka-
talin–Hablicsek László 2006). A tény, hogy a magasabb iskolai tanulmányokkal 
rendelkező személyek egészségi állapota számottevően jobb (hisz rendszerint 
kevesebb önkárosító szokással és kisebb kockázatú magatartással, valamint 
jobb körülmények között élnek), mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel ren-
delkezőké, arra kell késztetnie a társadalmat, illetve a mindenkori kormányza-
tot, hogy a közoktatás számára minél jobb működési körülményeket biztosít-
son. A közoktatás révén a társadalom tehát olyan célirányos erőfeszítéseket 
tesz, amelyek többek között a népesség egészségi állapotának javítását és foko-
zódását határozhatják meg. Természetesnek vélhető azonban, hogy az oktatás 
területén túl, illetőleg az oktatáspolitika mellett szükség van más, a népesség 
egészségét támogató, jogi és finanszírozási elemekre egyaránt kitérő közpoliti-
kára is, például a dohányzás, az alkoholfogyasztás és kábítószer-használat okoz-
ta súlyos egyéni és közösségi problémák kezelésére (leggyakrabban a hozzáférés 
korlátozására) irányuló dohány-, alkohol- és drogpolitikára, az életerőforrások-
hoz való hozzáférés egyenlőségét favorizáló szak- vagy a krónikus betegek ellá-
tását érintő egészségpolitikára. Általános megfontolásként kezelhetjük, hogy az 
egészségi állapot egyik lényeges társadalmi meghatározója – mind az egyes em-
ber, mind pedig a népesség szintjén – éppen az iskolázottság mértéke. Az isko-
lai oktatás (a társadalom köznevelési rendszere) ugyanis – nyilván szerencsés 
körülmények között és megfelelő egészséget szolgáló közpolitika égisze alatt – 
elsősorban azon kompetenciák kifejlődését határozza meg, amelyek megszilár-
dítják az emberek egészséges életvitelét és egészségtudatos életirányítását, tudá-
suk, készségeik, magatartásuk, attitűdjeik, önbizalmuk, tudatosságuk és szemé-
lyes autonómiájuk aktiválása és integrálása révén. 
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