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OD REDAKTORÓW
W ostatnim stuleciu odnotowujemy nagromadzenie ogromnej ilości nowej wiedzy w zakresie różnych nauk, zwłaszcza medycznych, biologii, antropologii i antropomotoryki. Spowodowało to nie tylko znaczące zwiększenie możliwości diagnozowania wszelkich dysfunkcji organizmu ludzkiego, ale jednocześnie przyczyniło się do ujawnienia nowych problemów i zadań jakie stoją przed współczesnego
nauką.
Rozwój cywilizacji, technizacji i komputeryzacji uwalnia człowieka od dużego
wysiłku fizycznego, zmieniając w zasadniczy sposób środowisko bytowania, a
także jego samego. Współczesny człowiek zapomniał, że jego organizm został zaprogramowany na aktywny styl życia i wbrew jego potrzebom prowadzi pasywny
tryb życia. Skutkiem tego chronicznego niedoboru ruchowego i wielu innych negatywnych czynników obserwujemy coraz większą liczbę chorób cywilizacyjnych
jak: nadciśnienie tętnicze, nadwagę, choroby zwyrodnieniowe, chorobę Alzhaimera, zakażenia wirusem HIV i HCV, które są zarejestrowane na całym świecie i
stanowią poważne zagrożenie współczesnych społeczeństw.
Umieszczone w prezentowanej monografii artykuły to teksty oryginalne, oparte
na empirycznych badaniach zespołowych, ukazujące szeroki zakres zainteresowań,
wyrażających się w całościowym spojrzeniu na naturę człowieka. Do tematyki
szczególnie interesującej zaliczyć należy rozdziały omawiające takie schorzenia
jak: choroby niedokrwienne serca, stwardnienie rozsiane, zespoły bólowe kręgosłupa, chorobę Alzhaimera, zakażenia wirusem HIV i HCV.
Obok wspomnianej wyżej tematyki występują odniesienia dotyczące komunikacji w obszarze ochrony zdrowia, właściwej diagnostyki, która jest podstawą do
podjęcia właściwych i skutecznych działań terapeutycznych, zagadnienia efektywności sektora usług zdrowotnych oraz dobrostanu społeczeństwa, szczególnie w
odniesieniu do powiększającej się populacji osób starszych.
Zamieszczone w monografii prace będą stanowiły inspirację do podejmowania
dalszych badań związanych z szeroko rozumianym dobrostanem.
Dziękujemy Autorom prac za ich wysiłek, który wpłynął na ostateczny kształt
prezentowanej monografii.
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