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OD REDAKTORA 

       
 

„Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, 
czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie 

i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje” 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Obecna definicja zdrowia jest ważna i postępowa, ponieważ nie po-
przestaje na samym negującym ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, 
ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie aktywny aspekt, któ-
rym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie należy się 
jedynie skupiać na chorobach i metodach ich zwalczania, ale trzeba kon-
centrować się na samym zdrowiu i sposobach jego wzmacniania. Pojawia 
się zatem bardzo duża rola prewencji - utrzymanie dobrego stanu zdro-
wia to nie tylko leczenie w razie choroby, ale wzmacnianie i utrwalanie 
zdrowia przez odpowiedni tryb życia, sposób myślenia, a także właściwe 
radzenie sobie z emocjami i umiejętnościami budowania więzi między-
ludzkich. Działania medyczne, chociaż bardzo ważne, nie zastąpią mą-
drego osobistego troszczenia się o własną kondycję. Interwencje kliniczne 
wykazują zdecydowanie większą skuteczność w ostrych schorzeniach, a 
mniejszą w chorobach przewlekłych, natomiast w tych ostatnich olbrzy-
mią rolę odgrywa poprawa jakości życia, walka z przewlekłym bólem i 
zapobieganie powikłaniom. 

Zagadnienia profilaktyki raka sutka, zapobieganie powikłaniom cu-
krzycy i nadciśnienia tętniczego oraz propagowanie prozdrowotnego 
trybu życia wśród młodzieży stanowią tematykę znacznej części prac pre-
zentowanych w monografii, inne dotyczą jakości życia w schorzeniach 
przewlekłych. Postęp w diagnostyce medycznej, szersze wykorzystanie 
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego pozwala obecnie 
na precyzyjniejszą diagnostykę, a co za tym idzie skuteczniejsze leczenie 
niektórych schorzeń – tym zagadnieniom poświęcono kolejne dwa opra-
cowania. 



Mimo niewątpliwego postępu medycyny w zakresie diagnostyki i le-
czenia, dokonuje się obecnie stopniowego przewartościowania w obsza-
rze zdrowia i zadań medycyny, podkreśla się mianowicie rolę profilak-
tyki, ale również humanistycznego podejścia i współpracy z pacjentem, a 
także docenia rolę nastawienia do życia w procesie zachowywania dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej. 
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