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Od Redaktorów

Zdaniem Barbary Woynarowskiej (2008), zdrowie publiczne (public health) jest to
interdyscyplinarna dziedzina nauki i praktyki zajmująca się różnorodnymi aspektami
zdrowia społeczeństwa (zbiorowości). Z kolei według Achesona, zdrowie publiczne
jest to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa (Włodarczyk, Poździoch
2000).
Światowa Organizacja Zdrowia, zdrowie publiczne definiuje jako zorganizowany
wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności. Obejmuje, między innymi, takie rodzaje działalności jak analizę sytuacji zdrowotnej, nadzór zdrowotny, promocję zdrowia, zapobieganie, zwalczanie chorób zakaźnych, ochronę środowiska i sanitację, działania przygotowawcze na wypadek katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych i medycynę pracy.
Przedmiotem zainteresowania zdrowia publicznego i promocji zdrowia jest jakość
życia, która jest wynikiem dążenia do przestrzegania praw człowieka, holistycznego
podejścia do zdrowia, rozwoju ekonomicznego sprzyjającego jakości życia, uznania
nierówności społecznych jako głównej przyczyny nierówności w zdrowiu (Woynarowska 2008).
W nurt powyższych zagadnień wpisują się prace zawarte w monografii „Zdrowie
publiczne standardem dobrostanu”. Opisano różne grupy społeczne, natomiast tematycznie dotyczą one: oceny współzależności cech somatycznych z wynikami prób motorycznych oraz dymorfizmu młodzieży akademickiej kształcącej się na różnych kierunkach studiów, oceny w postępowaniu diagnostycznym i leczeniu krwawienia z
przewodu pokarmowego, zwyczajów żywieniowych seniorów po 60 roku życia, wiedzy seniorów na temat wybranych programów profilaktycznych raka jelita grubego,
oceny występowania hipoglikemii wśród chorych na cukrzycę typu I, profilaktyki i
leczenia niepożądanych działań insuliny, oceny leczenia powikłań neurologicznych w
cukrzycy, czynników ryzyka wystąpienia dysleksji rozwojowej, oceny wpływu farmaceutyków na potencje i aktywność seksualną człowieka, a także skutków ubocznych

antykoncepcji hormonalnej, oceny wybranych wskaźników jakości życia u kobiet po
mastektomii, przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zaburzeń postawy i deformacji
kończyn w chorobie Parkinsona, określenia trudności w funkcjonowaniu społecznym
chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, poznania motywów uprawiania aktywności ruchowej w środowisku wodnym, prewencji w zachorowalności raka szyjki
macicy, oceny zróżnicowania somatycznego i funkcjonalnego seniorów i seniorek.
Zaprezentowane rozdziały, to teksty oryginalne, oparte na badaniach zespołowych i
indywidualnych ukazujące szeroki zasięg zainteresowań, wyrażający się w całościowym spojrzeniu na człowieka. Mam nadzieję, że zamieszczone prace będą inspiracją
do podejmowania nowych badań w różnych środowiskach związanych z ochroną i
promocją zdrowia ostatecznie wpływających na standard dobrostanu społeczeństwa.
Dziękuję Autorom prac oraz Recenzentom za cenne uwagi i wskazówki, które
wpłynęły na ostateczny kształt prezentowanego periodyku.
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