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OD REDAKTORÓW
Zdrowie określa się jako stan żywego organizmu, w którym wszelkie
funkcje życiowe przebiegają prawidłowo. Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości życiowych człowieka warunkującą jego dobrostan, czyli
prawidłowe funkcjonowanie zarówno pod względem fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Dobrostan ogólny (wellness) jest osiągany
wówczas jeżeli w takich obszarach jak: dobrostan fizyczny - fitness
(sprawność fizyczna, samopoczucie, odporność na napięcia psychiczne),
stan zdrowia (właściwa przemiana materii, brak infekcji, prawidłowa
waga ciała), w pracy zawodowej, w kontaktach innymi (np. asertywność)
człowiek osiąga pełnię satysfakcji i zadowolenia. Jednakże warunkiem
osiągnięcia dobrostanu jednostki są wieloaspektowe, prozdrowotne działania, które powinny się przejawiać we wszystkich obszarach życia człowieka.
Zdrowie (wg Światowej Organizacji Zdrowia - WHO) jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko
brakiem choroby czy kalectwa. Zdrowie – to przede wszystkim równowaga psychofizyczna, która ściśle związana jest z naturą środowiska
przyrodniczego, chcąc więc zachować zdrowie musi żyć on zgodnie z
prawami biologicznymi.
Przedstawiona monografia „Dobrostan i zespół” zawiera wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dobrostanu zarówno fizycznego jak i
psychicznego człowieka, stanowi więc wartościową pozycję naukową –
aktualną dla współczesnego społeczeństwa. Autorzy opracowań w poszczególnych rozdziałach tematycznych dokonali wnikliwej analizy dobrostanu w wybranych płaszczyznach zachowań prozdrowotnych, dotyczących zarówno wspierania rozwoju osobniczego człowieka jak i jakościowych, ilościowych oraz energetyczno–informacyjnych aspektów rozwoju fizycznego człowieka, dymorfizmu płciowego, czy też stylu życia
dorastającej młodzieży. Z analizy badań przedstawionych przez autorów

w monografii możemy zauważyć, iż dobrostan w każdym jego uwzględnianym aspekcie ma być celem, do którego powinna dążyć każda jednostka.
Każda jednostka powinna zatem dążyć nie tylko do utrzymywania
równowagi wewnętrznej organizmu (homeostazy) ale, a może i przede
wszystkim, do zachowania równowagi zewnętrznej człowiek – środowisko (heterostazy), bowiem tylko taki stan jest gwarancją zdrowia i egzystencji człowieka we współczesnym świecie.
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