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OD REDAKTORA
Kiedy słyszymy o dobrostanie często uważamy je za pojęcie teoretyczne,
oderwane od naszego życia. Tymczasem wiele codziennych sytuacji może odnosić się do poczucia dobrostanu u człowieka. Szczególnie młodzi ludzie
mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że niewłaściwy styl życia, ciągły pośpiech, stres, a tym samym brak dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie może być naruszeniem homeostazy organizmu.
Edukacja zdrowotna w Polsce wymaga ciągle rzetelnej diagnozy, wymiany
poglądów, stanowisk i doświadczeń, określonych priorytetów ze względu na
wymagania współczesnego społeczeństwa.
Z tych inspiracji powstała niniejsza publikacja, w której wykorzystano materiał badawczy autorów obrazujący problemy współczesnych przemian dotykających wszystkich sfer ludzkiego życia. Stad tytuł opracowania DOPBROSTAN, UMYSŁ I URODA.
Monografia odnosi się do wybranych kwestii wskazujących istotne czynniki, które zaburzają dobrostan człowieka. Niewątpliwie należą do nich: niewłaściwe postrzeganie własnego ciała zarówno w zdrowiu jak i chorobie, zachowania intymne kobiet, aktywność ruchowa, jakość życia a także obiektywnych trudności związanych opieką i wychowaniem dzieci. Chociaż zaprezentowane w niej treści nie stanowią pełnego obrazu problemu i wymagają
weryfikacji, należy je traktować jako zaproszenie do dalszej dyskusji.
Prof. dr hab. n. hum. Bożena ZBOINA
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

