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Od Redaktorów
Jak powszechnie wiadomo, stan zdrowia jest jednym z podstawowych elementów kształtujących przyszłość społeczeństwa. Ogromne przemiany cywilizacyjne zapoczątkowane na świecie w ostatnich dekadach XX wieku, stwarzają
coraz większe wyzwania przed żyjącymi współcześnie społeczeństwami. Aby
im sprostać, ludzie wciąż muszą przystosowywać się do nowych warunków
życia. Zmiany te spowodowały również, iż ludzie muszą zwracać większą
uwagę na styl życia jaki prowadzą oraz bardziej dbać o własne zdrowie i
sprawność fizyczną.
Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości życiowych człowieka warunkującą jego dobrostan. Według Światowej Organizacji Zdrowia – WHO, zdrowie można zdefiniować, jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko nie występowanie chorób lub niepełnosprawności. Definicja ta, mimo, iż ciągle pod pewnymi względami uniwersalna i nowatorska, nie odpowiada obecnym potrzebom promocji zdrowia, z tego
powodu, że sprowadza zdrowie do stanu idealnego, niemożliwego do osiągnięcia dla większości ludzi i przedstawia zdrowie w ujęciu statycznym, a nie
dynamicznym.
Zdrowie należy zatem traktować nie tylko jako abstrakcyjny stan, ale jako
poddającą się zmianom zdolność człowieka do osiągania szczytu (własnych)
możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz pozytywnego reagowania na wyzwania środowiska. W takim znaczeniu zdrowie jest nie tylko
celem samym w sobie, ale środkiem umożliwiającym człowiekowi takie wykorzystywanie istniejących możliwości, by uczynić swe życie lepszym i pełniejszym. Zdrowie należy zarówno chronić – profilaktyka, doskonalić – promocja
jak i przywracać – leczenie i rehabilitacja (Bielski 2014).
O dobre zdrowie należy ciągle zabiegać, ponieważ wymaga ono zarówno
pielęgnacji jak i ciągłego rozwoju oraz umiejętności przywracania stale zakłócanej równowagi i przystosowania się do nieustannie dokonujących się zmian
zachodzących zarówno wewnątrz organizmu, jak i w otaczającym człowieka
środowisku.
Jednakże zdrowie często bywa stanem ulotnym. Dlatego też, aby je zachować, należy stosować prewencję. Profilaktyka zdrowia obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Jako dział medycyny
naprawczej koncentruje się ona na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej
przeciwdziałaniu. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku i w różnym
stanie zdrowia. Profilaktyka zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega
zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

We współczesnej ochronie zdrowia coraz więcej uwagi poświęca się pozytywnej medycynie, czyli służącej umacnianiu zdrowia i rozwojowi potencjału
sił fizycznych i psychicznych organizmu. Natomiast dominujące miejsce zajmują zagadnienia związane z wychowaniem i oświatą zdrowotną. Ważne jest
modyfikowanie zachowań służących zdrowiu jednostki i społeczeństwa, aby
móc osiągnąć pożądane i określone postawy wobec zdrowia oraz ukształtować
w świadomości ludzi odpowiedzialność za siebie oraz społeczeństwo.
Takie instytucje jak przedszkola, szkoły itp. pełnią ważną funkcję w wychowaniu zdrowotnym, ponieważ dzieci już od najmłodszych lat powinny mieć wpajane zasady kultury zdrowotnej, aktywnych sposobów utrzymania zdrowia,
stałego doskonalenia sprawności fizycznej i umysłowej oraz umiejętności zachowania równowagi psychicznej (Sygit 2008).
Na każdym etapie prewencji zachorowań populacji istotną rolę odgrywa edukacja zdrowotna. To dzięki niej ludzie uczą się, jak dbać o zdrowie własne i innych. Edukacja zdrowotna skupia się na ukazaniu i uświadomieniu
relacji między zdrowiem człowieka a stylem jego życia, a także środowiskiem
społecznym i fizycznym. Działa ona na zasadzie przekazywania informacji,
które kształtują zdrowotne postawy jednostek i motywują do realizacji zachowań służących zdrowiu.
Warunkiem osiągnięcia dobrostanu jednostki są wieloaspektowe, prozdrowotne działania, które powinny się przejawiać we wszystkich obszarach życia
człowieka. Bardzo ważne jest zatem włączenie społeczeństwa w ogólny proces
edukacji prozdrowotnej i ukształtowanie zdrowego stylu życia. Konieczna jest
edukacja społeczeństwa polskiego, a również europejskiego, w zakresie prawidłowych pojęć, które należą do podstawowego zakresu działań prozdrowotnych mieszczących się w szerokim aspekcie zdrowia publicznego.
Należy także eksponować rolę aktywności ruchowej jako jednego z najważniejszych składników zdrowego stylu życia. Zatem ogromny wpływ na zdrowie człowieka ma styl jego życia. Dlatego należy szkodliwy styl życia człowieka przekształcić na styl prozdrowotny. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za
własne zdrowie, dlatego powinien zdobywać informacje o tym, co szkodzi jego
zdrowiu, a co pomaga w jego utrzymaniu lub poprawie.
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