
WPROWADZENIE

W ostatnich latach wciąż wzrasta zainteresowanie zdrowiem i jego promowaniem. 
Chociaż problematyka zdrowia ma swoją wielowiekową tradycję, to jednak systema-
tyczne zajmowanie się zdrowiem zaznacza się dopiero w ostatnim półwieczu XX wieku 
i wiąże się z powstaniem psychologii zdrowia.

Idea promocji zdrowia narodziła się i rozprzestrzeniła w Polsce z inicjatywy profeso-
ra Juliana Aleksandrowicza, nestora polskiej psychosomatyki, który zorganizował 
w 1972 roku w Krakowie konferencję naukowo-humanistyczną skupiającą uczonych 
z całego świata, traktowaną jako „III rewolucja zdrowotna”. Nadrzędnym jej celem było 
zwiększenie świadomości jednostkowej i społecznej dotyczącej zdrowia, ponieważ „lu-
dzie nie potrafi ą jeszcze organizować sobie zdrowego życia, gdyż wiedza o zdrowiu 
z trudem przenika do ich świadomości (Aleksandrowicz 1979, s. 35). Rewolucja nauko-
wo-humanistyczna zakładała, że zdrowie człowieka jest najwyższą wartością i jemu mu-
szą być podporządkowane zarówno nauka, jak i kultura. Podkreślanie z całą stanow-
czością konieczności podejmowania interdyscyplinarnych badań i działań na rzecz 
zdrowia oraz przekazywanie osiągnięć wiedzy naukowej poprzez jej popularyzację 
i edukację zdrowotną stało się celem zasadniczym dla rozwoju promocji zdrowia.

Promocja zdrowia narodziła się już ponad pół wieku temu wraz z ruchem na rzecz 
zdrowia zapoczątkowanym przez socjologów medycyny, jednakże z dużymi trudnościa-
mi upowszechnia się w życiu. Świadczy to o ogromnej złożoności tego problemu, wielu 
uwarunkowaniach społecznych, a także ogromnej roli jednostki w działaniach na rzecz 
zdrowia. Rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką w zakresie promocji zdrowia wynika 
zarówno z przyczyn społecznych, jak i indywidualnych. Wszystkie czynniki makro- 
i mikrospołeczne, jak: rodzina, szkoła, Kościół, środowisko pracy, powinny włączyć się 
w nurt promocji zdrowia. Jednakże ważna jest jednostka, aby świadomie realizowała 
hasło „Twoje zdrowie w Twoich rękach”. W działalności na rzecz zdrowia istotna jest 
świadomość zdrowia, przekonania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności, na które 
składają się nie tylko zamiar zmiany zachowania, ale także siła woli, aby ten zamiar 
doprowadzić do pozytywnego rezultatu. Konieczne jest kreowanie zasobów osobowych, 
które pozwolą na realizację zamierzonych celów i utrzymanie równowagi pomiędzy ros-
nącymi wciąż wymaganiami społecznymi a posiadanymi możliwościami (zasobami). 
Dzisiaj jesteśmy jakby w pół drogi między teorią a praktyką w tym zakresie. Konieczne 
są sprzężone, interdyscyplinarne nie tylko badania, lecz także i działania zmierzające do 
integracji w imię promocji zdrowia.

Ogólnie w promocji zdrowia najważniejsza jest aktywność własna na rzecz zdrowia, 
rozwijanie zasobów służących zdrowiu i sprzyjających radzeniu sobie ze stresem życio-
wym oraz aktywność aksjologiczna prowadząca do ukształtowania prozdrowotnej hie-
rarchii wartości. Ważne jest także krzewienie zachowań zdrowotnych w procesie socja-



lizacji pierwotnej (w rodzinie, wychowaniu przedszkolnym), w socjalizacji wtórnej 
(zdrowotna edukacja w szkole i organizacjach) oraz podejmowanie czynności celowych 
na rzecz zdrowia.

Znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna, która powinna obejmować wiedzę o zdro-
wiu, potencjałach zdrowia i jego zagrożeniu. Powinna to być „edukacja dla zmiany”, 
zmierzająca do uczenia się kompetencji potrzebnych dla zdrowia i szerzenia zdrowia.

Programy edukacji zdrowotnej należy adresować do przedszkoli, szkół, miejsc pracy, 
organizacji społecznych, których celem jest uczenie zmierzające do dobrowolnego pod-
jęcia zachowań związanych ze zdrowiem. 

Niniejsza monografi a obejmuje problematykę promocji zdrowia odnoszącą się za-
równo do teorii, jak i praktyki psychologicznej. Składa się z czterech części. 

Część pierwsza, dotycząca interdyscyplinarnego, holistycznego podejścia do zdro-
wia i jego promowania, zawiera problematykę – niezwykle interesującą i ważną z psy-
chologicznego punktu widzenia – obejmującą kreowanie zasobów osobowych jako nie-
zbędnych w utrzymaniu zdrowia, omówienie zadań prowadzących do ochrony zdrowia 
psychicznego i jego promowania, sposoby walki z samotnością współczesnego człowie-
ka w celu utrzymania i promowania zdrowia, ukazanie duchowego wymiaru zdrowia 
jako pełniącego funkcje integrujące między podmiotowymi i sytuacyjnymi determinan-
tami zdrowia, szczególnie istotnego nie tylko w zdrowiu, ale także w chorobie.

Część druga, poświęcona różnym aspektom promowania zdrowia w praktyce psy-
chologicznej, zawiera problematykę dotyczącą człowieka z poważną chorobą somatycz-
ną, jego sposobów radzenia sobie za stresem wynikającym z choroby, relacji lekarz–pa-
cjent, ze szczególnym podkreśleniem sposobu przekazywania informacji choremu 
stopniowo, pobudzając jego wiarę w terapię i nadzieję na wyleczenie. W skutecznym 
radzeniu sobie z chorobą, a także problemem alkoholowym ważne z punktu widzenia 
promocji zdrowia jest rozwijanie i potęgowanie zasobów osobowych oraz rehabilitacja.

Część trzecia, dotycząca promocji zdrowia z perspektywy rozwojowej, obejmuje 
różne czynniki i uwarunkowania zdrowia dzieci i młodzieży, a także osób w starszym 
wieku, ze szczególnym podkreśleniem odporności i rozwoju zasobów sprzyjających 
skutecznemu radzeniu sobie ze stresem, czyli zdrowiu.

Część czwarta ukazuje rolę muzyki i aktywności muzycznej w terapii, profi laktyce 
oraz promocji zasobów.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera aktualne i interdyscyplinarne 
podejście do promocji zdrowia zarówno w teorii, jak i praktyce psychologicznej, ukazu-
jąc ogromne znaczenie tej problematyki w różnych dziedzinach życia człowieka i ko-
nieczność podjęcia aktywności na rzecz zdrowia, ze szczególnym naciskiem na edukację 
ku zdrowiu. Ze względu na całościowe podejście do problematyki promocji zdrowia jest 
ona adresowana do psychologów, lekarzy, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i ro-
dziców, fi lozofów oraz teologów, a także studentów odpowiednich kierunków, stano-
wiąc podstawę do dalszych poszukiwań i badań, jak również kanwę dla tworzenia pro-
gramów promujących zdrowie w różnych dziedzinach życia człowieka.
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