
Problem of health education in TV programmes
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Wstêp

Programy telew izy jne i inform acje w nich za -
warte s¹ dla cz³owieka jednym z najwa¿ niej szych
Ÿróde³ wiedzy o œwiecie, narzêd ziem maj¹cym
wp³yw na kszta³towan ie jego zaint e resowañ
i postaw. Wed³ug badañ prze prow adz onych
przez CBOS Program 1 TVP codzienn ie lub pra -
wie codzienn ie ogl¹da 81% polskiego spo -
³eczeñstwa, Program 2 TVP 77%, Polsat 72%,
a TVN 47% ankiet owa nych. W zwi¹zku z tym
telew izja obok funk cji wy³¹cznie rozrywk owy ch
i relaks uj¹cych mo¿e i powinna pe³niæ funkcjê
eduk acy jno-wychow awcz¹, wska zuj¹c po ¿¹da -
ne zachow ania spo³eczne, w tym tak¿e zdro wot -
ne. Stwier dzen ie to znalaz³o czêœci owe odzwier -
c iedl enie w zapis ie Ustawy o Radiof onii i Telew i -
zji, gdzie w art.18.3 zaznac zono, ¿e „audyc je nie
mog¹ sprzy jaæ zachow ani om zagra¿ aj¹cym
zdro wiu...” (1). Rola telew izji w eduk acji zdro -
wotnej spo³ecze ñst wa zosta³a równ ie¿ podk reœ lo -
na w Narod owym Program ie Zdro wia. Krajowa
Rada Radiof onii i Telew izji zosta³a zobowi¹zania 
w myœl 6 celu oper acy jnego do „nasil enia w œrod -
k ach masow ego prze kazu eduk acji w zakres ie
zdro wych stylów ¿ycia, z nacis kiem na kontr olê
w³asnego zdro wia oraz wska zyw ani em spos o -
bów zmiany stylu ¿ycia i radzen ia sobie z g³ów -
nymi przy czyn ami zagr o¿en ia zdro wia” (2). 

Celem niniejs zej pracy by³o okreœle nie iloœ -
cio wego i jakoœci owego zakresu treœci propag u -
j¹cych szeroko rozum ian¹ temat ykê zdro wotn¹

w oferc ie program owej wybran ych stacji telew i -
zy jnych.

Mater ia³ i metoda

Do anal izy badawc zej wybrano cztery stacje te -
lew izy jne, maj¹ce najwi êks zy udzia³ w ogl¹ dal -
noœci, tj. TVP 1 – 24,90%, TVP 2 – 20,70%,
Polsat – 17,90% oraz TVN – 13,40% (3). O og -
l¹ dal noœci decyd uje nie tylko oferta program o -
wa, ale tak¿e dostêpn oœæ odbioru programów,
co warunk owa ne jest iloœci¹ nadajn ików danej
telew izji. Program 1 TVP nada wany jest przez
165 nada jni ków, 2 TVP przez 154, Polsat po -
siada ich 66, zaœ TVN 31. Wed³ug badañ CBOS
niemo¿noœæ ogl¹dania 1 Programu TVP deklar u -
je zaled wie 0,4% resp on dentów, 2 Programu
TVP – 0,6%, Polsatu 2,7%, a TVN 28% ankiet -
owa nych (4). 

Badan iami objêto okres od 20.09.2002 do
17.10.2002 roku – ³¹cznie 28 dni. Zastos owa no
w nich metodê przegl¹du ramówki program owej
wybran ych stacji. Zebrany mater ia³ poddano ana -
l izie jako œci owej i iloœ cio wej. Anal iza wart oœ c iu -
j¹ca by³a dokon ana przez dwóch nieza le¿ nych
sêdzi ów kompet entny ch – magist rów pie lêg niars -
twa. Anal iza jako œci owa polega³a na okre œ le niu
pro blem aty ki danego programu. £¹ cz nie ba da -
n iem objêto 134 810 minut (2246 godziny i 50
minut) czasu anten owe go wy¿ej wymien iony ch
telew izji. Do kateg orii progr amów poœwi êco nych
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temat yce zdro wia zakwal ifi kow ano w tym okre -
sie 58 progr amów. Porów nano tak¿e ogólny
czas anten owy danej stacji z czasem trwa nia
tych pro g ramów w badan ym okres ie oraz w po -
szc ze gólnych dniach. Dokon ano równie¿ anal izy 
godzin rozp ocz êcia nada wan ia prog ram ów
o tem aty ce zdro wotn ej.

Wyniki badañ

W anal izo wan ym okres ie ³¹czny czas nada -
wan ia prog ram ów o temat yce zdro wotn ej we
wszyst kich badan ych stacjach wyniós³ 1220
minut, co daje 20 godzin i 20 minut. Stanowi to
jedyn ie 0,90% ³¹cznego czasu anten owe go tych
telewizji. 

Programy o temat yce zdro wotn ej w badan ym
okres ie stanowi³y w ramówce Programu 1 TVP
1,22% (³¹cznie 410 minut) ca³oœci czasu anten o -
we go. W Program ie 2 TVP 1,21% (385 minut),
Polsac ie 0,79% (305 minut), a w TVN tylko
0,23% (120 minut) czasu anten owe go. 

Procent owy udzia³ tych program ów w czasie
anten owym wybran ych stacji w poszcz ególnych
dniach by³ tak¿e zró¿ni cowany. W przy padku
Programu 1 TVP maksym alnie wyniós³ on 4,3%
oraz 3,8%, najmniej zaœ 1,3%. (dok³adny rozk³ad 
przed staw ia rycina 1). Na 28 dni objêt ych analiz¹ 
w 14, tj. 50%, nie zosta³ wyemit owa ny ¿aden
program o temat yce zdrowotnej.

W Program ie 2 TVP maksym alny udzia³ prog -
r amów o temat yce zdro wotn ej wyniós³ 3,5%,
najmniejs zy zaœ 0,49%. W wiêkszoœci badan ych
dni udzia³ ten wynosi³ oko³o 0,5%. Natom iast te -
go typu propoz ycji program owej zabrak³o w
ci¹gu 10 (36%) dni objêtych badan iem. Pe³ny
roz k³ad procent owy tych program ów w poszcze -
gól nych dniach przed staw ia rycina 2.

W stacjach komerc yjny ch programy poœ wiê c o -
ne zagadn ieni om zwi¹zanym ze zdro wiem zaj -
mowa³y du¿o mniej ogólne go czasu anten owe go.
W przy padku Polsatu maksym alnie 2,0%, w wiêk -
sz oœci dni wyniós³ on 0,6% (rycina 3). 

W TVN audyc je te zajmowa³y najwy¿ ej 1,4%
czasu anten owe go (rycina 4). By³y one równi e¿
du¿o rzadziej emit owa ne.  W badan ym okres ie
w Polsac ie zabrak³o ich w oferc ie program owej
18 dni (64%), natom iast TVN 24 dni (86%).

Wed³ug Narod owe go Programu Zdro wia œrod -
ki masow ego prze kazu maj¹ za zadan ie k³aœæ
nacisk na:

1. zdrowy styl ¿ycia,
2. sposoby radzen ia sobie z g³ównymi przy czyn -

ami zagr o¿eñ zdro wia, chorob¹,
3. kont rolê w³asnego zdro wia, cia³a.

Stacje telew izy jne oprócz progr amów, które
mo¿na zakwali fik owaæ do jednej z trzech wy mie -
n iony ch wy¿ej kateg orii, dodatk owo nadaj¹ au -
dy c je, który ch temat yka dotyc zy szeroko rozum ia -
ny ch zagad nieñ zdro wia. Na podstaw ie analizy
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Rycina 1. Procentowy udzia³ programów

o tematyce zdrowotnej w ramówce TVP 1

Rycina 2. Procentowy udzia³ programów

o tematyce zdrowotnej w ramówce TVP 2

Rycina 3. Procentowy udzia³ programów

o tematyce zdrowotnej w ofercie Polsatu

Rycina 4. Procentowy udzia³ programów

o tematyce zdrowotnej w jednodniowej ofercie TVN



pro gramy o temat yce zdro wotn ej zalic zono do jed -
nej z powy¿ ej wymien iony ch kateg orii. (tabela 1)

Najwi êcej czasu emisji przy pad³o na kate go riê
prog ramów poœw iêconych zdro wemu stylowi ¿y -
cia – 37,71%, najmniej zaœ na programy zwi¹ zane
z kontrol¹ w³asnego zdro wia, cia³a – 10,65%. Pro -
gramy zalic zone do kateg orii „progr amów po -
gl¹dowych na temat zdro wia, leczen ia” sta no wi³y
35,65%, a zwi¹zane ze sposob a mi radzen ia
sobie z chorob¹ 15,98% czasu  po œwiê conego
temat yce zdro wotnej.

Z ogólnej liczby program ów poœwiêc onych za -
gadn ieni om zdro wia najw iêcej zosta³o wyemit o -
wanych przez 2 Program TVP – 39,65% (23 pro -
gramy) oraz Program 1 TVP, który wyemit o wa³
29,31% (17 progra mów). Stacje komerc yjne na -
da³y odpow iednio: Polsat 24,13% (14), a TVN
6,89% (4) programów poœwiê cone temat yce
zdro wotn ej. 

Wiêks zoœæ tych progr amów, bo a¿ 66% ca³ej
ich liczby emit owa na by³a w godzin ach rannych,
tj. pomiêdzy godzin¹ 5.00 a 12.00. Natom iast
pomiê dzy godzin¹ 12.00 a 18.00 zosta³o ich na -
dan ych 24%. Rzadko pojaw ia³y siê w go dzin ach
wieczorn ych (gdzie ogl¹dalnoœæ jest naj wy¿sza), 
tj. miêdzy 18.00 a 24.00, bo jedyn ie 7%. Po
godzin ie 24.00 zosta³o wyemit owa ne je dyn ie 3% 
progr amów (rycina 5). 

Najcz êœciej programy o temat yce zdro wotn ej
by³y emitow ane w soboty (24,14%) oraz ponie -
dzia ³ek (20,69%). Natom iast we wtorek i œrodê
nadano po 13,79%, w niedz ielê 12,07%, w czwar -
tek 10,35% ogó³u ich liczby. Najrzad ziej nato -
miast pojaw ia³y siê one w oferc ie program o wej
w pi¹tek, jedyn ie 5,17%. Wed³ug badañ z 1996
roku programy po œwiêcone zagadn ieni om zdro -
wotn ym najc zêœ c iej emitow ane by³y w ponie d zia -
³ek, œrodê i czwar tek, a najrzad ziej w sobotê
i niedzie lê (5). Zau wa¿a lne jest wiêc przesun iê -
cie nada wan ia tych au dyc ji na dni week endu, co
mo¿e byæ wynik iem zwiêksz aj¹cego siê zapo t rze -
bo wan ia spo ³eczeñ stwa na tego typu ofertê

program ow¹. 

Podsum owa nie

Efekt ywnoœæ eduk acji telew izy jnej uzale ¿ni ona 
jest, z jednej strony, od treœci i formy przez ni¹
prze kaz ywa nych, a z drugiej strony, od sposobu
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Lp. Kateg oria programu Tytu³y zakwal ifi kow any ch progra mów

1.
Zdrowy styl ¿ycia

„Od A do Z zdro wia”, „Zdrowo i odlot owo”, „Sekrety zdro wia”, „Studio urody”,
„Zdro wie”, „Po prostu ¿yæ”

2.
Sposoby radzen ia sobie
z przy czyn ami zagr o¿eñ
zdro wia, choroby

„Wyprze dziæ chorobê. W objêci ach jelit”, „Reumat yzm nie musi oznacz aæ
kalect wa”, „Szansa na ¿ycie – dzieci po wypadk ach na wózkach”,
„Wyprze dziæ chorobê, czy prze puk lina mo¿e byæ groŸna”, „Têgie k³opoty –
¿ycie na wadze. Bo ja bojê siê utyæ”, „Têgie k³opoty – ¿ycie na wadze. Du¿e
jest piêkne”, „Œwiat obok nas – Grube dzieci”

3. Kontrola w³asnego zdro -
wia, cia³a

„Cz³onki cia³a: g³owa, stopy”, „Œwiatowy Dzieñ Serca”, „Bogact wo zapis ane
w genach”

4.
Programy pogl¹dowe na
temat zdro wia, leczen ia,

„Oper acje plastyczne”, „Mieæ now¹ twarz”, „Medyc yna natur alna w Europ ie 
– Hydrot era pia w Danii”, „Rêce które lecz¹”, „Twój lekarz”, „Lataj¹ca
karetka”

Tabela 1. Klasyf ika cja progra mów o temat yce zdro wotn ej do wysz czeg ólnionych kateg orii

temat yczny ch

Rycina 5. Rozk³ad godzinowy w dobowej emisji

programów o tematyce zdrowotnej



odbioru, uzale¿ nionego od postawy telewi dzów.
W dzia³alnoœci tej wykor zyst ywane s¹ takie for my
prze kazu, jak: komun ikat, wywiad, program pu -
blic yst yczny, dokum enta lny, cykliczny ma gaz yn.

Przec iêtny Polak w wieku powy¿ ej 40 roku
¿ycia ogl¹da telew izjê œredn io 262 minut (4 go -
dziny, 26 minut) dzien nie. Natom iast dzieci oko³o 
3 godzin w dni powszed nie, a w soboty i nie -
dziele nawet do 6 godzin. Jednak w tym czasie
rzadko maj¹ oni mo¿liwoœæ skorzys tania z oferty
program owej poœwiêc onej zachow ani om sprzy -
ja j¹cym potêg owaniu i kszta³towan iu zdro wia.
Sk³a da siê na ten fakt ma³a liczba prog ramów
poœwi êconych tej temat yce. Kolejn ym czyn ni -
kiem utrudniaj¹cym dostêp do tych programów
s¹ godziny ich emisji. Bardzo rzadko pojaw iaj¹
siê one w tzw. godzin ach najwiê kszej ogl¹ dal -
noœci. 

Programy o temat yce zdro wotn ej aby przy ci¹g -
n¹æ uwagê widzów powinny cechow aæ siê auten -
t ycz noœci¹ i fachow oœci¹ prze kazu, atra kcy jno œ -
ci¹ prezent owa nych treœci z nadan iem im emo -
cjo nalnego zabarw ienia, poda nych zro zum ia³ym
dla wszyst kich jêzyki em, w odpow ied nim tempie
i temat ycznie odnosz¹cych siê do bie¿¹cych wa¿ -
nych zjawisk oraz zdarzeñ nur tu j¹cych spo³e -
czeñst wo. Uwzglêdnienie tych prze s³anek spo -
wod uje, ¿e programy te bêd¹ odnosi³y po¿¹dany
skutek oraz cieszy³y siê po pular no œ ci¹.

Stresz czen ie

Programy telew izy jne i inform acje w nich za -
warte s¹ dla cz³owieka jednym z najwa¿ niej -
szych Ÿróde³ wiedzy o œwiecie, narzêd ziem ma -
j¹cym wp³yw na kszta³towan ie jego zainte re -
sowañ i postaw. W zwi¹zku z tym telew izja po -
winna pe³niæ funkcjê eduk acy jno-wychow awcz¹,
wska zuj¹c po¿¹dane zachow ania spo³eczne,
w tym tak¿e zdrowotne. 

Celem prezent owa nej pracy by³o okreœle nie
iloœcio wego i jakoœci owe go zakresu treœci pro -
pag uj¹cych szeroko rozum ian¹ temat ykê zdro -
wotn¹ w oferc ie program owej wybran ych stacji
telew izy jnych. 

Do anal izy badawc zej wybrano cztery stacje

telew izy jne (Program 1 TVP, Program 2 TVP,

Polsat i TVN), maj¹ce najwiêkszy udzia³

w ogl¹ dal noœci. Badan iami objêto okres od

20.09.2002 do 17.10.2002 roku, ³¹cznie 28 dni.

Zastos owa no w nich metodê przegl¹du ramówki

program owej wybran ych stacji. Zebrany mater ia³

poddano ana lizie jakoœc iowej i iloœci owej.

£¹cznie badan iem objêto 134810 minut (2246

godziny i 50 minut) czasu anten owe go wy¿ej

wymien iony ch telew i zji. Do kateg orii progr amów

poœwi êco nych te mat yce zdro wia zakwal ifi kow a -

no w tym okres ie 58 progr amów. Okreœ lono pro -

cent owy udzia³ tych program ów w czasie anten -

owym wybran ych stacji. Dokon ano oceny ze -

bran ego mater ia³u pod k¹tem: godzin emisji pro -

gr amów o temat y ce zdro wotn ej, dni tygod nia,

w który ch najcz êœciej siê one pojaw ia³y na ante -

nie oraz klasyf ika cji do zapro p ono wan ych kate -

go r ii temat yczny ch.

S³owa kluczowe: telew izja, eduk acja zdro -

wotna

Summary 

TV programm es and the inform ati on contai ned 

in them are one of the most import ant sourc es of

knowled ge about the world for man, and the

means creating man`s inter ests and attit udes. In

connect ion with that, TV should fulfil the educ ati ng

and pedag ogi cal func tion point ing to desir able

patterns of social behaviour.

The aim of this study was the descript ion of

quant ita tive and qualit ati ve range of the contents 

propag ati ng broadly unders tood health subj ects

in the programme offer of chosen TV stations.

For the resea rch, four TV stations, having the

grea test audience, where chosen. 

The resea rch cove red the period from

20.09.2002 to 17.10.2002 which was 28 days. 

The method applied was viewing the pro gra m -

me framew ork of chosen stations. The collect ed

mater ial under we nt quant ita tive and qualit ati ve

anal ysis. Joint ly, the resea rch cove red 13 4810

minut es (2246 hours and 50 minut es) of the

emiss ion time of the mention ed above stations.

58 programm es were qualif ied as health matters

programm es. The percent age of time of emiss ion

of these programm es in the gener al emiss ion

time was describ ed. 

The evalua tion of the collect ed mater ial was

preform ed taking into accant the emiss ion time

of health matters programm es, the days when
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they wee mostly emitt ed and the clas sif ica tion to

sugges ted categ ori es.

Key words: TV (televis ion), health educ ati on
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