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Wprowadzenie
W 1946 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że stan zdrowia człowieka
zależy od jego indywidualnych cech biologicznych i zachowania, jak również środowiska
fizycznego oraz środowiska społecznego i ekonomicznego. Trzy dekady później kanadyjski minister zdrowia Marc Lalonde wyodrębnił cztery grupy czynników, które mają
wpływ na stan zdrowia. Według Lalonde’a, zdrowie człowieka w połowie zależy od jego
stylu życia, w 20% od uwarunkowań genetycznych, w 20% od czynników środowiskowych oraz w 10% od organizacji opieki zdrowotnej. Podczas obchodów 100-lecia Pan
American Health Organization w 2002 roku Lalonde został uznany za jednego z 12 najbardziej zasłużonych dla zdrowia publicznego.
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia i usługi medyczne bez holistycznego podejścia do zdrowia nie przekłada się na poprawę zdrowia i wydłużenie życia człowieka.
Mając to na uwadze, przedstawiamy Państwu monografię, której celem jest prezentacja
wyników badań dotyczących ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia
i stylów życia we współczesnym świecie.
Monografię podzielono na cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiono wpływ
wyborów dokonywanych przez człowieka odnośnie do wykorzystania posiadanych przez
niego zasobów i czasu wolnego na jego stan zdrowia. W drugim scharakteryzowano
wpływ żywienia na zdrowie człowieka. W rozdziale trzecim zaprezentowano holistyczne podejście do edukacji i promocji zdrowia, a w czwartej części publikacji opisano
społeczne i technologiczne innowacje, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami.
Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że jej treść wzbudzi zainteresowanie
u wszystkich, którzy współtworzą politykę zdrowotną – zarówno interdyscyplinarnego
środowiska akademickiego: pracowników i studentów (różnych dziedzin i dyscyplin
naukowych), jak i władz lokalnych i regionalnych, przedstawicieli świata biznesu, którzy
mają wpływ na kreowanie zdrowego stylu życia. Życzymy Czytelnikom miłej lektury,
a jej Autorom serdecznie dziękujemy za współpracę.
Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka
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