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Od  Redaktorów 
 

W ostatnich latach zauważa się coraz większe zainteresowanie jakością 

życia człowieka, zarówno przez przedstawicieli nauk medycznych i społecz-

nych. Złożoność i wielowymiarowość problematyki stawia przed badaczami 

szczególne wyzwania wynikające z faktu, że podmiotem badawczym jest 

człowiek, w różnym okresie ontogenezy, w zdrowiu jak i chorobie, żyjący w 

zmiennych warunkach społeczno- ekonomicznych. Mając na uwadze fakt, że w 

różnych okresach życia możemy wykorzystywać inne kryteria oceny, które 

uznamy za najbardziej istotne, niezbędnym działaniem jest określenie wymia-

ru, który poddamy ocenie. Do najbardziej ogólnych wymiarów można zaliczyć 

stan zdrowia, środowisko rodzinne, szkołę i pracę. 

W naukach medycznych ocena poczucia jakości życia ma ścisły zwią-

zek ze zdrowiem i chorobą. Obecnie zdrowie jest jednym z głównych determi-

nantów jakości życia. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jakość życia w 

nawiązaniu do definicji zdrowia jako dobrostan fizyczny, psychiczny i spo-

łeczny, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Jednak mając na 

uwadze fakt, że powyższe obszary stanu zdrowia mogą ulegać zmianie w za-

leżności od zaistniałej sytuacji, doprecyzowano pojęcie „jakości życia uwarun-

kowanej stanem zdrowia”. Uznano, że dobre zdrowie daje poczucie dobrej 

jakości życia, niemniej zdrowie nie jest jedynym warunkiem dobrej jakości 

życia, ale jest ono jednym z koniecznych elementów do realizacji zamierzonych 

planów życiowych. 

Zbiór prac, które zawiera niniejsza monografia pozwala na poznanie 

różnych wymiarów dobrostanu zdrowego  i chorego człowieka. Redaktorzy i 

niewątpliwe Autorzy opracowanych rozdziałów, wyrażają nadzieję, że oddana 

do Państwa rąk monografia  stanowić będzie cenną inspirację do prowadzenia 

dalszych badań. 
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