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OD REDAKTORÓW
Zdrowie jako podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej „jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brakiem
choroby lub niedomagania (ułomności)”. Jak pisze Barbara Woynarowska (2008), zdrowie wiąże się z dobrą jakością życia, energią życiową, sprawnością fizyczną, potencjałem człowieka, rozwojem, zdolnością do aktywnego i twórczego życia, cieszenia się życiem, optymizmem, szczęściem. Efektem takiego ujęcia zdrowia jest dobrostan, który
jest synonimem dobrego samopoczucia, odnoszącego się do subiektywnej oceny zdrowia jednostki.
W dokumentach międzynarodowych, adresowanych do rządów wszystkich państw,
podkreśla się, że zdrowie (obok środka i prawa dla każdego człowieka) jest zasobem dla
społeczeństwa. Według Karty Ottawskiej (1986), dobre zdrowie jest bogactwem naturalnym kraju, wpływającym na rozwój społeczny, ekonomiczny i osobisty ludzi.
W nurt powyższych zagadnień wpisują się prace zawarte w prezentowanym periodyku. Tematycznie dotyczą one: oceny poziomu wiedzy o alternatywnej metodzie stosowanej w leczeniu niepłodności, oceny zainteresowań aktywnością ruchowa, oceny
wpływu niepełnosprawności dziecka na funkcjonowanie rodziny, analizy porównawczej
poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży dwóch regionów (Kielc i Ołomuńca),
oceny elementów stylu życia oraz postrzegania swego zdrowia i kondycji fizycznej,
oceny zróżnicowania rozwoju fizycznego dzieci skrajnych warstw społecznych, oceny
poziomu wiedzy na temat cukrzycy, związków cech somatycznych noworodków z wybranymi czynnikami wpływającymi na rodność, oceny potrzeby wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej w obszarze ochrony zdrowia, ustalenia przyczyn i mechanizmów zachowań ryzykownych gimnazjalistów, określenia zależności między
ofertą kierowaną do seniorów względem ich oczekiwań.
Zaprezentowane rozdziały, to teksty oryginalne, oparte na badaniach indywidualnych
i zespołowych ukazujące szeroki zasięg zainteresowań, wyrażający się w całościowym
spojrzeniu na człowieka. Uważamy, że zamieszczone artykuły będą inspiracją do podejmowania nowych badań w różnych środowiskach związanych z ochroną i promocją
zdrowia.
Redaktorzy dziękują Autorom prac oraz Recenzentom za cenne uwagi i wskazówki,
które wpłynęły na ostateczny kształt prezentowanego periodyku.
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