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OD REDAKTORA 

Zdrowie i chorobę człowieka na przestrzeni wieków rozważano w rozmaity 
sposób. Podstawę do tej interpretacji zawsze stanowiła obowiązująca w danej 
epoce myśl filozoficzna, wiedza o celu i sensie życia, o istocie człowieczeństwa 
oraz o jego związkach z otaczającym światem. 

Pojęcie dobrostanu (ang. well-being) pojawiło się w terminologii naukowej 
przede wszystkim dzięki rozwojowi psychologii pozytywnej, w której posta-
wiono tezę, iż osiąganie sensu i satysfakcji z życia jest możliwe poprzez samo-
realizację człowieka. Jednym z elementarnych wyznaczników dobrostanu jest 
stan zdrowia postrzegany zarówno obiektywnie jak i subiektywnie. 

Zdrowie natomiast jest definiowane jako stan dobrego samopoczucia fi-
zycznego, psychicznego i społecznego, ale zdrowie to także zdolność i umie-
jętność pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia 
sobie z tymi zmianami. Zdrowie jest wartością dzięki której jednostka może 
realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać śro-
dowisko i radzić sobie w nim, jest bogactwem dla społeczeństwa, gwarantują-
cym jego rozwój społeczny i ekonomiczny, a także środkiem do osiągnięcia 
lepszej jakości życia. 

Zdrowie nie jest stanem statycznym. We wszystkich okresach życia należy 
je chronić, doskonalić, pomnażać, zwiększać jego potencjał oraz przywracać 
gdy pojawi się choroba. Wzmacnianie potencjału zdrowotnego człowieka po-
winno zmierzać ku kształtowaniu takiego stylu jego życia, który sprzyjałby 
harmonijnemu, wielokierunkowemu rozwojowi oraz dobremu samopoczuciu 
na wszystkich płaszczyznach zdrowia. Proces ten powinien sprzyjać rozwija-
niu wiedzy, przekonań, oczekiwań zdrowotnych, psychospołecznych kompe-
tencji oraz umiejętności związanych z dbałością o zdrowie. 

Z przytoczonych definicji jasno wynika konieczność promocji zdrowia, pro-
filaktyki, a w przypadku choroby leczenia i rehabilitacji. Zamieszczone w mo-
nografii publikacje dotyczą tych zagadnień - od oceny stylu życia, zachowań 
prozdrowotnych do profilaktyki, aż po medyczne koncepcje ochrony i promo-
cji zdrowia. Zachęcam do lektury! 
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