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Wprowadzenie
W dniach 24–25 maja 2018 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się „Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Zdrowie i Style Życia — Wrocław 2018. Wroclaw Annual International
Conference on Health and Lifestyle” (WAICHL-2018) Społeczne, ekonomiczne
i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się. Konferencję
zorganizował Instytut Nauk Ekonomicznych we współpracy z Interdyscyplinarną
Pracownią Prawa Medycznego i Bioetyki, Urzędem Statystycznym we Wrocławiu
i Studenckim Kołem Naukowym „Rising Business Leaders”. W organizację
konferencji zaangażowanych było także trzynastu partnerów, w tym osiem uczelni
wyższych. Celem konferencji WAICHL-2018 była prezentacja wyników badań
oraz wymiana poglądów na temat zdrowia i stylów życia w krajach rozwiniętych
i rozwijających się z perspektywy zrównoważonego rozwoju.
W trakcie konferencji uczestnicy zaprezentowali referaty dotyczące realizacji i monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, kulturowych, społecznych
i ekonomicznych uwarunkowań stylów życia, wpływu stylu życia i aktywności
fizycznej na stan zdrowia, problemów żywieniowych we współczesnym świecie,
wykluczenia społecznego, medycznych i prawnych aspektów jakości życia seniorów oraz wyzwań zdrowia publicznego w zakresie zdrowego stylu życia.
Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji WAICHL-2018 opublikowano w numerze 3 i 4 (2018) „Ekonomia — Wroclaw Economic Review”. Tematyka artykułów jest zróżnicowana. Rozważania autorów dotyczą prawa człowieka do
czystego środowiska oraz trudności w egzekwowaniu prawa zrównoważonego rozwoju, zachowań gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania energii, wpływu
rozwiązań technologicznych oferowanych przez start-upy na jakość życia mieszkańców miast, zastosowania aplikacji mobilnych do planowania posiłków i diet,
rozwoju biegów masowych w Polsce, barier w dostępie osób z niepełnosprawnoś-
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cią słuchową do opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce oraz
warunków mieszkaniowych osób z dysfunkcją narządu wzroku na Dolnym Śląsku.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań dotyczących społecznych,
ekonomicznych i zdrowotnych problemów we współczesnym świecie.
Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka
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