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Od Redaktorów 
 
Dynamiczny rozwój cywilizacji, technizacji, cyfryzacji i komunikacji niejako 

zwalnia człowieka od dużego wysiłku fizycznego zmieniając w zasadniczy 

sposób środowisko zamieszkania, a także jego samego. Zapomnieliśmy, że 

organizm ludzki został genetycznie zaprogramowany na  aktywny styl życia i 

wobec jego potrzebom prowadzi pasywny tryb życia. 

W życiu człowieka istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna, co w konse-

kwencji zdecydowanie koreluje ze zdrowiem. To pierwsza grupa artykułów w 

niniejszej publikacji dotycząca stanu i oceny sprawności fizycznej i zachorowań 

zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dobry stan zdrowia stanowi 

pewną rolę preferencyjną, przeciwko rozpowszechnianiu się chorób cywiliza-

cyjnych. 

W drugiej grupie prac autorzy poruszają problemy dotyczące jakości życia, 

otyłości wśród dorosłych oraz kultu pięknej i szczupłej sylwetki, które mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia. 

Trzecia grupa artykułów dotyczy postępowań terapeutycznych u kobiet po 

mastektonii, leczenia ortodontycznego, stanu jamy ustnej chorych na cukrzycę  

i jakości opieki pielęgniarskiej na bezpieczeństwo chorych. 

Tematyka przedstawionych artykułów jest bardzo mocno zróżnicowana, a 

wyniki są interesujące i mają dużą wartość prakseologiczną. Mam nadzieję, że 

będą stanowiły inspirację do podejmowania nowych badań w różnych środo-

wiskach, związanych z ochroną i promocją zdrowia. 

Dziękuję Autorom prac za ich wysiłek, który wpłynął na ostateczny kształt 

prezentowanej monografii. 
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