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W opracowaniu podjęto próbę ustalenia ładunku pojęcio-
wego, genezy, merytorycznej istoty, obszarów stosowania, 
funkcji oraz struktury Zdrowia Globalnego. Stwierdzono 
ewolucyjną ciągłość pomiędzy zdrowiem publicznym (nowym 
zdrowiem publicznym) i zdrowiem globalnym. Zidentyfiko-
wano pierwsze udokumentowane źródła zdrowia globalnego 
oraz platformy wymiany wiedzy w tej dziedzinie. Zgłębiono 
zakres zadań oraz zidentyfikowano główne ogniwa systemu 
zdrowia globalnego. Stwierdzono funkcję zarządzania jako 
podstawowe zadanie zdrowia globalnego, a sieć (network) – 
jako cechę szczególną struktury systemu zdrowia globalnego. 
Sformułowano szereg postulatów celem promocji zdrowia 
globalnego wśród fachowców zdrowia publicznego w Polsce.

Słowa kluczowe: zdrowie globalne, zdrowie publiczne, 
globalne zdrowie publiczne, sieciowa struktura systemu 
zdrowia globalnego

The study attempts to determine the conceptual load, 
genesis, substantive essence, areas of application, functions and 
structure of Global Health. An evolutionary continuity has 
been established between public health (the new public health) 
and global health. The first documented sources of global 
health and knowledge sharing platforms in the field have been 
identified. The scope of global health tasks was explored and 
the main links of the global health system were identified. It 
has identified the management function as the primary task 
of global health. A specific feature of the structure of the glo-
bal health system – the network – was noticed. A number of 
postulates were formulated to promote global health among 
public health professionals in Poland.

Key words: global health, public health, global public 
health, network structure of global health system    
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Hasło Global Health (Zdrowie Glo-
balne) na dobre zagościło w fachowym 
słownictwie adeptów Zdrowia Publicz-
nego, jednak jednoznacznej definicji tego 
pojęcia nadal brak. 

Celem niniejszego opracowania było 
ustalenie ładunku pojęciowego, genezy, 
merytorycznej istoty, obszarów stoso-
wania, funkcji oraz struktury tej nowej 
dyscypliny – dyscypliny zarówno na-
ukowej (teoretycznej), jak i stosowanej 
(praktycznej, narzędziowej).

Intuicyjnie pojęcie Global Health jest 
odbierane jako zdrowie populacji w ujęciu 
ogólnoświatowym, obejmującym całą 
kulę ziemską (glob). Powszechnymi są 
również subiektywne skojarzenia Zdro-
wia Globalnego z procesami globalizacji 
stosunków ekonomiczno-gospodarczych, 
politycznych i społecznych na świecie. 

Analizie poddano treść dostępnych 
w Internecie elektronicznych wersji pu-
blikacji dotyczących Zdrowia Globalnego 
(czasopism, monografii, podręczników, 

wytycznych organizacji międzynarodo-
wych, aktów prawa europejskiego, pro-
gramów nauczania akademickiego), jak 
i zdigitalizowanych kopii. Zdecydowana 
większość analizowanych źródeł dotyczą-
cych przedmiotu badania dostępna była 
w języku angielskim.

Przeprowadzono analizę częstości 
używania kluczowych wyrazów „global 
health”w publikacjach indeksowanych 
przez wyszukiwarkę baz danych medycz-
nych PubMed. W wynikach podanych 
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przez PubMed [37] wskazano 7 naj-
wcześniejszych publikacji zawierających 
„Global Health” w roku 1946 r. W latach 
1950–1960 liczba takich publikacji nie 
przekraczała kilku, kilkunastu publikacji 
rocznie. W latach 1980–2000 ukazywało 
się kilkaset publikacji rocznie nt. Global 
Health, w pierwszej dekadzie XXI wieku 
ukazywało się ich już kilka – kilkana-
ście tysięcy rocznie i od 2020 r. liczba 
publikacji przedmiotu przekroczyła 20 
000 rocznie (np. 4 publikacje w 1970 
r., 129 – w 1980 r., 564 – w 1990 r., 2 
074 w 2000 r., 7 284 – w 2010 r., 54 
957 w 2021 r., w roku 2022 – 52 493 
publikacji (stan na 22 grudnia 2022 r.) 
oraz zaplanowanych do wydania w 2023 
r. – 750). W sumie 355 663 publikacji.

Dla porównania, w tejże bazie danych 
najwcześniejsza publikacja zawierająca 
wyraz „Zdrowie Publiczne” („Public He-
alth”) pochodziła z roku 1836 r. W okre-
sie 1836–2023 (stan na 2022-12-22) 
wyraz „Public Health” zindeksowano dla 
1 266 454 publikacji.

Zachowując daleko idącą ostrożność 
wobec danych przetwarzanych przez sys-
temy informatyczne BigData dokonano 
wybiórczej weryfikacji treści 7 najwcze-
śniejszych publikacji z 1946 r. zawie-
rających, wg PubMed, wyraz „Global 
Health”. Stwierdzono, iż w każdej z nich 
zamiast wyrazu „Global Health” figuro-
wał „World Health”, zaś do pełnej treści 
żadnej ze wskazanych indeksowanych 
publikacji nie było dostępu, podobnie 
jak i do ich streszczeń (abstraktów).

Z uwagi na powyższe okoliczności 
analizie poddano obiektywnie istniejącą 
i dostępną weryfikacji zawartość cało-
ści lub dostępnych w sieci fragmentów 
około tysiąca publikacji zwartych, gdzie 
tytuł lub podtytuł zawierał wyraz „Glo-
bal Health” lub wskazywał na tematykę 
należącą do szeroko pojętego Zdrowia 
Publicznego, wraz z przymiotem „glo-
balny” (np. globalna ochrona środowiska 
[16], neurochirurgia i zdrowie globalne 
[13], globalna bioetyka [18], globalne 

zdrowie psychiczne [1], globalna epide-
miologia [27], prawo zdrowia globalnego 
[8], etc.) oraz tematykę prezentowaną 
w czasopismach Lancet – Global Health 
(2013–2021) oraz BMJ Global Health 
(2016–2020), które są ściśle powiązane 
z przedmiotem badania oraz prezentują 
szerokie spektrum geograficznej lokali-
zacji autorów publikacji.

Przymiot „globalny” (w kontekście 
związanym ze zdrowiem) możemy spo-
tkać już w podpunkcie 1.1 „Plan global-
nej eradykacji” tymczasowego porządku 
obrad Zarządu Wykonawczego 21 sesji 
WHO z dnia 27 grudnia 1957 r. „Roz-
wój programu eradykacji malarii” [11]. 
Warto zauważyć, iż właśnie w 1957 r. 
Polska wraz z Albanią, Bułgarią i ZSRR 
wróciła do czynnej działalności w WHO 
po 7 latach zawieszenia swojego udziału 
w tej organizacji. 

Najstarsze udokumentowane użycie 
wyrazu „global health” w dokumentach 
rangi państwowej stwierdzono w ra-
porcie „Polityka Zdrowia Globalnego”, 
przygotowanym przez Freemana Hen-
ry’ego Quimby’ego dla komisji Spraw 
Zagranicznych podkomisji Polityki Na-
rodowego Bezpieczeństwa i Naukowego 
Rozwoju Izby Reprezentantów USA, 
opublikowanym w Waszyngtonie w maju 
1971 r. [31]. 

Na przełomie XX i XXI wieku pu-
blikacje w American Journal of Public 
Health przedstawiały nowy paradygmat 
Globalnego Zdrowia jako zwiększania 
współzależności gospodarczej, politycznej 
i społecznej, integracji kapitału, towarów, 
osób, pojęć, pomysłów i wartości prze-
kraczających granice państw [7]. 

Obecnie kilkanaście czasopism 
o zasięgu ogólnoświatowym publikuje 
wyniki badań dotyczących zdrowia glo-
balnego. Wśród nich należy wymienić 
przede wszystkim: „Global Public He-
alth” [48]; „Global Health Action” [49]; 
„Global Health: Science and Practice” 
[40]; „Globalization and Health” [36]; 
„Lancet Global Health” [41]; „Bulletin 

of the World Health Organization” [42]; 
„BMJ Global Health” [35].

Wzorując się na przeglądzie porów-
nawczym z roku 2011 „Porównanie pięciu 
podręczników wprowadzających do zdro-
wia globalnego” [28] dokonano przeglądu 
treści rozszerzonego i uaktualnionego 
katalogu literatury przedmiotu dla stu-
dentówi profesjonalistów. Z opracowań 
podręcznikowych na szczególną uwagę 
zasługują takie opracowania dydaktyczne, 
jak: „Rozumienie Zdrowia Globalnego” 
[23]; „Zdrowie Globalnei Etyka Zdrowia 
Globalnego” [2]; „Podręcznik Globalne-
go Zdrowia Publicznego wydawnictwa 
Routledge” [29]; „Zdrowie Globalne. 
Choroby, programy, systemy i polityki” 
[25]; „Zdrowie globalne. Wprowadzenie 
do aktualnych i przyszłych trendów” [24]; 
„Wprowadzenie do Zdrowia Globalnego. 
Praktyka, polityka i rozwiązania” [26]; 
„Ponowne spojrzenie na Zdrowie Global-
ne” [12]; „Oksfordzki Podręcznik Global-
nego Zdrowia Publicznego” [9]; „Historia 
Zdrowia Globalnego” [30]; „Podręcznik 
Zdrowia Globalnego” [3]; „Podstawy 
Praktyki Zdrowia Globalnego” [5]; „Pod-
stawy Zdrowia Globalnego” [33]; „Zasady 
Zdrowia Globalnego” [4]; „Wprowa-
dzenie do Zdrowia Globalnego” [21]; 
„Zdrowie Globalne 101” [34]; „Podręcz-
nik [akademicki] Zdrowia Globalnego” 
[15]. Ustalono, że ww. fundamentalne 
opracowania „nowej” dyscypliny Global 
Health zawierają kilkaset lub kilka tysięcy 
stron tekstu każde. Prezentują one kla-
syczne kanony Zdrowia Publicznego / 
Nowego Zdrowia Publicznego, takie jak: 
epidemiologia, demografia, obciążenie 
chorobami zakaźnymi / niezakaźnymi, 
ryzyka dla zdrowia, zmienność zdrowia 
w ciągu życia, nierównośćw zdrowiu, 
systemy ochrony zdrowia, aspekty po-
lityczne, etyczne, jurydyczne, zdrowie 
środowiskowe, zagrożenia dla zdrowia, 
edukacja personelu ochrony zdrowia 
i pracaw zawodzie, instytucje / organi-
zacje zaangażowane w ochronę zdrowia, 
problematyka przemocy indywidualnej 
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jak i zbiorowej. Novum jednak polega na 
perspektywie postrzegania ww. zjawisk 
i instytucji Zdrowia Publicznego, odstę-
pując od partykularnych lokalnych analiz 
i postulatów, na korzyść ujęcia w skali 
„makro”, bez akcentowania szczególnej 
uwagi na aktualnych granicach politycz-
nych poszczególnych obszarów świata.

Innowacyjność tych opracowań wią-
zać należy z rewolucyjnym postępem 
technologicznym (e-zdrowie, m-zdro-
wie, telemedycyna, genomika, medycyna 
personalna oparta o badania genetyczne, 
poszerzony katalog praw człowieka, kwe-
stie „płci społecznej”, niesienie pomocy 
stronom konfliktów zbrojnych, etc.). 

Z uczestników – aktorów Zdrowia 
Globalnego w analizowanych publika-
cjach wymienia się podmioty prywatne 
(firmy farmaceutyczne, producentów 
żywności), instytucje partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (GAVI – Global 
Alliance for Vaccines and Immuniza-
tion), fundacje filantropijne (Fundacja 
Rockefellera, Fundację Belindy i Billa 
Gatesa), instytuty naukowe i badawcze 
(Instytut Pasteura, Narodowe Instytuty 
Zdrowia – NIH, poszczególne regionalne 
Centra Kontroli i Zapobiegania Cho-
rób – CDC), formacje oparte o prak-
tykowanie kultów religijnych (Caritas 
International), firmy konsultingowe 
(Deloitte, PwC), Think-Tanki (centra 
analityczne Chatham House, RAND 
Corporation). W relacjach międzynaro-
dowych oraz ponadnarodowych wymienia 
się, oprócz WHO czy UNICEF, przede 
wszystkim ONZ – w kontekście jej roli 
w osiągnięciu Milenijnych Celów Roz-
woju (Millenium Development Goals) 
w latach 1990–2015, a także realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (Su-
stainable Development Goals) w okresie 
2015–2030. Wzorem działalności w skali 
globalnej przedstawia się USAID (United 
States Agency for International Develop-
ment) [19]. 

Wartą uwagi jest ewolucja nazewnic-
twa uprawianej dyscypliny. Przykładowo, 

znanei cenione 3-tomowe dzieło Oxford 
Textbook of Public Health pod redakcją 
Rogera Detelsa, po pięciu regularnie ak-
tualizowanych wydaniach, w roku 2016 
przeszło „rebrandingową” modyfikację 
swojego renomowanego tytułu. Obecnie 
brzmi on „Oxford Textbook of Global 
Public Health” [10] – w wydaniu 6 i 7.

W regionie europejskim Komisja 
Europejska zmienia nazewnictwo i po-
szerza zakres przedmiotowy i geograficzny 
swoich tradycyjnych przedsięwzięć w za-
kresie zdrowia publicznego, np. Global 
Health Summit [46], który odbył się 
w Rzymie w maju 2021 r.i zaowoco-
wał przyjęciem „Rzymskiej Deklaracji” 
[47], dotyczył „doświadczeń z trwającej 
globalnej pandemii COVID-19”. Po-
dobnie zmienia się słownictwo używane 
w aktach prawnych, np. rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/522 z dnia 24 marca 2021 r. w spra-
wie ustanowienia Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia („Program UE dla 
zdrowia”) na lata 2021–2027 w wer-
sji oryginalnej 5-krotnie używa pojęcia 
„global health” [44], zaś w oficjalnym 
tłumaczeniu na język polski [45] „global 
health” przetłumaczono jako: „globalne 
wyzwania związane ze zdrowiem”, „zdro-
wie na świecie”, „światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia”, etc. Z nowych 
inicjatyw globalnych ww. rozporządzenie 
reguluje, np. realizację programu „One 
Health” – „Jedno Zdrowie” – podejścia 
wielosektorowego, które uznaje, że zdro-
wie ludzkie jest powiązane ze zdrowiem 
zwierząt i ze środowiskiem, a działania 
mające na celu przeciwdziałanie zagro-
żeniom zdrowia muszą uwzględniać po-
wyższe trzy wymiary.

Międzynarodowe (w latach poprzed-
nich) przedsięwzięcia obecnie zmieniają 
nazewnictwo [6], a razem z nim – posze-
rzają zakres wpływu [32]. Przykładowo, 
Deklaracja z Alma-Aty [50] (1978 r.) 
przyjęta przez Międzynarodową Kon-
ferencję nt. Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej, została odnowiona 40 lat później 

(w 2018 roku) w tymże kraju – Kazach-
stanie, lecz w innym mieście stołecznym 
– Astanie przez Globalną Konferencję nt. 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej [51].

Na gruncie polskiego Zdrowia Pu-
blicznego podejście Global Health było 
promowane, m.in., przez profesora An-
drzeja Wojtczaka, który, m.in., w latach 
80. XX w. był kierownikiem Zakładu 
Międzynarodowych Problemów Zdrowia 
w Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie, a później 
– Dziekanem Studium Medycyny Spo-
łecznej CMKP i następnie Dyrektorem 
Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny 
Społecznej CMKP, gdzie prowadził dla 
specjalizujących się lekarzy blok tema-
tyczny dotyczący międzynarodowych 
problemów ochrony zdrowia. Autor 
niniejszego referatu miał szczęście być 
uczniem prof. A. Wojtczaka i właśnie Pro-
fesorowi zawdzięcza skierowanie swojej 
ścieżki naukowej w kierunku uprawiania 
Zdrowia Publicznego na płaszczyźnie 
interdyscyplinarnej oraz ponadnarodo-
wej, a więc – w kierunku Globalnego 
Zdrowia Publicznego.

Obecnie problematyka Zdrowia Glo-
balnego jest ujęta w prowadzonym przez 
CMKP obowiązkowym kursie „Między-
narodowe problemy zdrowia – globalne 
zdrowie publiczne” na studiach specjali-
zacyjnych w dziedzinie Zdrowia Publicz-
nego [39] oraz w dziedzinie Promocji 
Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej [38].

W październiku 2022 r. opubliko-
wany został pierwszy w Polsce systemo-
wy kompleksowy podręcznik „Zdrowie 
publiczne. Wymiar społeczny i ekolo-
giczny” pod redakcją prof. Stanisławy 
Golinowskiej [14], w którym zagadnie-
niom Zdrowia Globalnego poświęcono 
rozdział 6 (Zdrowie globalne i rola Świa-
towej Organizacji Zdrowia) autorstwa 
Michała Zabdyr-Jamróza. Jest to pierwsze 
w krajowym piśmiennictwie tak wyczer-
pujące,a równocześnie zwięzłe i treściwe 
przedstawienie problematyki Zdrowia 
Globalnego / Global Health dla teorety-
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ków i praktyków Zdrowia Publicznego. 
Niewątpliwym atutem tego opracowania 
jest, oprócz doskonałego warsztatu mery-
torycznego, fachowe, kompetentnei ade-
kwatne tłumaczenie / przełożenie z języka 
angielskiego na polski specjalistycznej 
terminologii z pogranicza medycyny, 
prawa międzynarodowego, politologii 
i zdrowia publicznego. Definicja Zdrowia 
Globalnego podana w tym podręczniku 
jest zbieżnaz określeniem wyprowadzo-
nym w 2009 r. przez profesora Instytutu 
Zdrowia Globalnego przy Uniwersytecie 
Emory w Atlancie (stan Georgia) Jeffrey’a 
P. Koplana: „Zdrowie globalne to obszar 
studiów, badań i praktyki, w których prio-
rytetem jest poprawa zdrowia i osiągnięcie 
sprawiedliwej równości w zdrowiu dla 
wszystkich ludzi na całym świecie” [22].

Również wielojęzykowa internetowa 
encyklopedia (Wikipedia), obok definicji 
„Zdrowie Globalne to zdrowie popu-
lacji w kontekście światowym” określa 
Zdrowie Globalne jako „obszar nauki, 
badań oraz praktyki, gdzie priorytetem 
jest poprawa zdrowia i osiągnięcie równo-
ści w zdrowiu wszystkich ludzi na całym 
świecie”, odwołując się do ww. publi-
kacjiJ. P. Koplana w „Lancet” z 2009 r. 
[43]. Podobnież zaktualizowany w 2021 r. 
wydawany przez WHO „Glosariusz Ter-
minów Promocji Zdrowia”, prezentując 
definicję Zdrowia Globalnego, wskazuje 
jej źródło – ten sam artykuł J. P. Koplana 
w czasopiśmie „Lancet” [17].

Podsumowując należy stwierdzić, iż 
ładunek pojęciowy Zdrowia Globalnego 
pozostaje podobnym do istoty Zdrowia 
Publicznego. Tym wspólnym mianowni-
kiem jest zarządzanie jako funkcja (acz-
kolwiek, na wyższym poziomie). Różnice 
w funkcji zarządzania odzwierciedla już 
samo anglojęzyczne nazewnictwo (Public 
Health Management vs. Global Health 
Governance), gdzie zarządzanie jako ma-
nagement zawiera w sobie planowanie, 
organizowanie, pobudzanie do działa-
nia, koordynowanie i kontrolowanie; zaś 
zarządzanie jako governance jest raczej 

rządzeniem, dotyczy wszystkich procesów 
i etapów zarządzania, podejmowanych 
zarówno przez rząd, uczestników rynku, 
przez struktury sieciowe, jak też przez 
rodzinę, wspólnotę, formalną lub nie-
formalną organizację, poprzez tworzenie 
i egzekwowanie norm społecznych, praw-
nych, siłę władzy lub perswazje językowe. 

Zarówno Zdrowie Publiczne jak 
i Zdrowie Globalne, realizując swoje 
funkcje zarządcze, zachowują się jako 
system, tj. zespół wzajemnie powiąza-
nych elementów, które tworząc całość, 
osiągają założone cele. Zaobserwowano, iż 
instytucje działające w systemie Zdrowia 
Publicznego posiadają przeważnie hierar-
chiczną, biurokratyczną, departamentową 
strukturę organizacyjną, zaś w podmio-
tach działających w zakresie Zdrowia 
Globalnego ukształtowała się odmienna 
struktura – sieciowa (network). Ten feno-
men jest, najprawdopodobniej, efektem 
rozwoju sieci Internet, gdzie dystrybu-
owanym dobrem niematerialnym jest 
informacja, wiedza. Sieć Zdrowia Glo-
balnego tworzą podmioty transnarodowe 
we wzajemnej wielostronnej interakcji. 
Jak wskazują wyniki przeprowadzonego 
w 2018 r. przez Hoffman and Cole [20] 
mapowania zasobów Internetu metodami 
data-mining celem identyfikacji pod-
miotów działających w sferze Zdrowia 
Globalnego, w dziesiątce największych 
globalnych podmiotów zajmujących się 
Globalnym Zdrowiem są: WHO, GHO 
(Global Health Council), FHI (Family 
Health International), TGF (The Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria), USAID (United States Agency 
for International Development), POC 
(Population Council), MSF (Médecins 
Sans Frontières), PAN (Population Action 
International), CDP (Centers for Disease 
Control and Prevention), UNC (United 
Nations Children’s Fund).

W poszukiwaniu syntezy powyższych 
obserwacji można pokusić się o sformu-
łowanie wniosku głównego: Zdrowie 
Globalne (Globalne Zdrowie Publicz-

ne) jest produktem ewolucji Zdrowia 
Publicznego. Zdrowie Globalne może 
być rozpatrywane jako system zarówno 
w aspekcie strukturalnym jak i funk-
cjonalnym. Cechą wyróżniającą system 
Zdrowia Globalnego jest, m.in., charak-
terystyczny sieciowy układ organizacyjny 
(Global Health Network).

Wnioski i postulaty 

• Większa uwaga polskich specjali-
stów zdrowia publicznego powinna być 
kierowana na działalność nie tylko w skali 
lokalnej lub regionalnej, lecz także w per-
spektywie ogólnoświatowej.

• Celowym wydaje się utworzenie de 
novo lub zmodyfikowanie już istniejącej 
nazwy (rebranding) jednostek organiza-
cyjnych instytucji zdrowia publicznego 
z użyciem wyrazu „global health” lub 
„global public health” („Zdrowie Glo-
balne lub Globalne Zdrowie Publiczne”) 
w nazwie do afiliacji. Dotyczy to jedno-
stek, gdzie naukowcy de facto uprawiają 
badania w dziedzinie globalnego zdro-
wia publicznego, lecz ich ewentualne 
publikacje pozostają niezauważalnymi 
w gąszczu bibliografii światowej. Z pod-
miotów publicznych optymalną instytucją 
reprezentującą krajowy odcinek (element, 
ogniwo) Zdrowia Globalnego jako sieci, 
wydaje się być Szkoła Zdrowia Publicz-
nego CMKP z uwagi na permanentną 
regularną rotację słuchaczy kształcących 
się we wszystkich specjalizacjach – kur-
santów aktywnych zawodowo i naukowo; 
zaś z grupy podmiotów prywatnych – 
uczelnie kształcące znaczne grupy studen-
tów- obcokrajowców z różnych państw, 
regionów i kontynentów.

• W warunkach globalizacji celowym 
wydaje się utworzenie polskojęzycznego 
„lustra” (mirror) oficjalnej strony interne-
towej WHO oraz bieżące (!) tłumaczenie 
na język polski z języków urzędowych 
WHO aktualnych kluczowych doku-
mentów kreujących Global Health, a więc 
i Zdrowie Publiczne.
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• Rozważyć należy zwiększenie ak-
tywności w publikowaniu wyników prac 
naukowych uzyskanych we współpracy 
z autorami zagranicznymi w czasopi-
smach dedykowanych Global Health 

(np., polsko – ukraińskie zespoły autorów 
badających wpływ działań wojennych 
na zdrowie publiczne w skali Ukrainy, 
Polski, Europy i Świata). 
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