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OD REDAKTORÓW   

W mentalności człowieka istnieje cząstka zwana ego (ja). Jest to nie tylko my-
ślowy obraz siebie, z którym identyfikujemy się, ale także cała konstrukcja umy-
słowa, według której oceniamy samych siebie. Dla wielu z nas świadomym staje 
się dążenie do coraz większego komfortu – do dobrostanu, jeżeli jednak nie 
udaje się go osiągnąć, ego może skorzystać z naszych kłopotów zarówno psy-
chicznych jak i somatycznych rozwijając pesymistyczne podejście do życia. 
Wiele negatywnych wydarzeń powoduje, że patrzymy na siebie i swoją przy-
szłość, jak na pasmo ciągnących się niepowodzeń, tragedii i rozczarowań. Po-
wodem takich myśli mogą być prawdziwe lub urojone problemy zdrowotne, 
rodzinne czy konflikty w pracy. Powinniśmy jednak starać się rozpoznawać, a 
nawet czasem kwestionować czarne myśli, tak by nie prowadziły one do nega-
tywnych emocji, które zazwyczaj blokują działanie, ale dawały nadzieję i chęć 
do aktywności. 

Zagadnienia takie jak codzienne funkcjonowanie ze stwardnieniem rozsia-
nym, jakość życia pacjentów z chorobami metabolicznymi, wpływ operacji on-
kologicznych na stan psychiczny, aktywność fizyczna cierpiących na padaczkę, 
przeciążeniowe zespoły bólowe, problematyka seksualności kobiet z nieswoi-
stymi chorobami zapalnymi jelit były przedmiotem badań i opracowań przed-
stawionych w niniejszym tomie. Prezentowane są również badania dotyczące 
opieki ginekologicznej oraz położniczej niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet, 
wpływu pracy zawodowej na zdrowie prokreacyjne kobiet oraz oceny czynni-
ków ryzyka zaburzeń nastroju u kobiet w okresie połogu. Uwagę również 
zwraca publikacja dotycząca poziomu stresu wśród młodzieży i sposobów prze-
ciwdziałania stosowanych przez uczniów. Zastosowanie w praktyce wniosków 
wypływających z prezentowanych badań może niejednokrotnie prowadzić do 
poprawy jakości życia tych osób, a nawet dążenia do osiągnięcia dobrostanu. 
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