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Od Redaktorów
Oczywistym jest fakt, że zdrowie stanowi warunek normalnego funkcjonowania i satysfakcji z życia. Jak dotąd nie opracowano jednak jego idealnej
definicji. Może być rozumiane wielorako - jako przeciwieństwo lub brak choroby, może wyrażać fizjologiczno-biologiczną charakterystykę zdrowia, może
też oznaczać wielowymiarowe zjawisko obejmujące zależne od siebie aspekty
fizyczne, psychologiczne i społeczne. Najpopularniejsza obecnie definicja zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia mówi, że zdrowie to stan
dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, a nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności. Definicja ta, jako pierwsza uwzględniła holistyczne podejście do problemu, bowiem nie poprzestaje na samym negującym ujęciu, że
zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma w
sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach
zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy skupiać się na samym zdrowiu i jego wzmacnianiu,
ponieważ można je zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku medycyny, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia i troski o
środowisko - zarówno to w sensie przyrodniczym jak i w sensie psychospołecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zdrowie nie jest czymś stałym, danym
raz na zawsze, należy je zdobywać tak jak inne dobra. Olbrzymia jest więc rola
promocji zdrowia jako procesu umożliwiającego zwiększenie kontroli nad
własnym zdrowiem i jego poprawą poprzez edukację zdrowotną i szeroko
rozumianą profilaktykę. Rozpoznawanie czynników ryzyka najgroźniejszych
chorób oraz precyzowanie i wdrażanie prozdrowotnego stylu życia ma szansę
przynieść radykalną poprawę stanu zdrowia jednostki i populacji.
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