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OD REDAKTORÓW

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dobrostan ogólny – wellness – to
optymalny stan zdrowia jednostek w wymiarze fizycznym, społecznym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym umożliwiający wypełnianie przez nią obowiązków
(roli) w: rodzinie, społeczności, w której żyje, miejscu pracy, miejscu kultu oraz innych
obszarach.
Zdrowie to stan żywego organizmu, w którym wszelkie funkcje organizmu człowieka przebiegają prawidłowo. Wówczas człowiek osiąga optymalną sprawność fizyczną oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości życiowych człowieka warunkującą jego dobrostan, czyli prawidłowe
funkcjonowanie zarówno pod względem fizycznym, psychicznym jak i społecznym.
Jednakże warunkiem osiągnięcia dobrostanu jednostki są wieloaspektowe, prozdrowotne działania, które powinny się przejawiać we wszystkich obszarach życia człowieka.
Dobrostan ogólny (wellness) obejmuje zarówno dobrostan fizyczny (fitness), w którym mieszczą się zarówno sprawność fizyczna oraz wygląd, samopoczucie, czynny
wypoczynek, odporność na napięcia psychiczne jak i stan zdrowia – odporność na
infekcje; powiązania z innymi (m. in. asertywność) oraz osiągnięcia na polu zawodowym.
Według filozofii dobrostan ogólny – wellness to życie w harmonii całego organizmu – ciała, ducha i umysłu; to integracja i równowaga pomiędzy wszystkimi obszarami życia człowieka. Określa zasady naszego życia, zgodne z kryteriami zawartymi w
definicji wellness. To życie wyższej jakości w optymalnym zdrowiu, które daje dobre
samopoczucie i zdolność do aktywnego wypoczynku, wydajnej pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym i towarzyskim. Codzienne funkcjonowanie w ten sposób
przynosi dużo radości, wiele energii, poczucie młodości, zgrabną sylwetkę i piękną
skórę, zadowolenie z siebie i swoich osiągnięć, odporność na stres i wiele chorób. W
takim poczuciu zdrowia, energii i młodości masz realną szansę na zdrową długowieczność, nawet do 120 lat.
Bardzo ważne jest zatem włączenie społeczeństwa w ogólny proces edukacji prozdrowotnej w dążeniu do osiągania dobrostanu ogólnego. Należy także eksponować rolę
aktywności ruchowej jako jednego z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Zatem ogromny wpływ na zdrowie człowieka ma styl jego życia. Dlatego należy
szkodliwy styl życia człowieka przekształcić na styl prozdrowotny. Każdy człowiek
jest odpowiedzialny za własne zdrowie, dlatego powinien zdobywać informacje o tym,
co szkodzi jego zdrowiu, a co pomaga w jego utrzymaniu lub poprawie.

Konieczna jest zatem edukacja społeczeństwa polskiego, a również europejskiego,
w zakresie rozumienia prawidłowej definicji pojęcia dobrostanu ogólnego – wellness,
które należy do podstawowego zakresu działań prozdrowotnych mieszczących się w
szerokim obszarze zdrowia publicznego. Termin wellness jest jednym z współczesnych
ujęć zdrowia związanych z jakością życia, a także na rzecz zdrowia (dążeniem do
wellness). Wellness to styl życia, który ma zapewnić pełne, dobre samopoczucie oraz
doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Wellness to o wiele
więcej niż zdrowie fizyczne, to wiele nakładających się na siebie obszarów, w których
niezwykle istotna jest jakość życia.
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