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Słowo wstępne 
 
Bezpieczeństwo definiowane jest jako stan niezagrożenia, stan gwarantujący 

poczucie pewności oraz szansę na doskonalenie.
1
 Inne definicje podkreślają jego 

dynamiczny charakter. W takim ujęciu istotna staje się rola jednostek, które  
(w obronie bazowej potrzeby) dążą do tego, by dostosowywać i udoskonalać 
mechanizmy zapewniające im poczucie bezpieczeństwa.

2
 Niezależnie od przyjętej 

perspektywy teoretycznej, trzeba uznać rangę analiz dotyczących bezpieczeństwa, 
tym wiekszą, jeśli dotyczą one zdrowia. Prawo do zdrowia, a tym samym – 
bezpieczeństwa zdrowotnego – wpisane jest w katalog podstawowych praw 
człowieka. Zdrowie jest również wartością, która nie może być traktowana jako 
wartość autoteliczna, ale taką, która pozwala jednostce podnosić jakość życia oraz 
aktywnie zmieniać środowisko.

3
 Bezpieczeństwo zdrowotne staje się zatem 

gwarantem stabilności, ale przede wszystkim podstawą rozwoju jednostek  
i społeczeństw. Stąd tak istotna jest dyskusja o stanie i perspektywach 
bezpieczeństwa zdrowotnego, które – w kontekście szerokich i wieloczynnikowo 
uwarunkowanych przemian współczesnego świata – jest nie tyle wyzwaniem, co 
wymogiem dla wielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy 
teoretycznej. Próbę refleksji w tym obszarze podjęto w niniejszym zbiorze. 
Przedstawiana czytelnikowi publikacja może zostać uznana za ważny głos  
w debacie nad zdrowiem i bezpieczeństwem zdrowotnym, tym istotniejszy, że 
zabierany w okresie gwałtownych przemian społeczych i pojawiających się 
zupełnie nowych zagrożeń bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa zdrowotnego). 

Publikację, składającą się z trzech logicznie spójnych części, otwiera rozdział 
zatytułowany „Podmioty wykonujące działalność leczniczą i profilaktyczną  
w kontekście wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”. W części pierwszej autorzy 
rezprezentujący różne dyscypliny naukowe i obszary praktyki skupili się na 
kadrach w zakładach opieki zdrowotnej jako ważnym elemencie systemu 
gwarantującego zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Tematykę potrzeb 
szkoleniowych lekarzy i pielęgniarek oraz ich uwarunkowań (takich jak wiek, 
pełniona rola zawodowa, staż pracy) porusza w swoim opracowaniu Zbigniew 
Nęcki. W konkluzjach autor zwraca uwagę na rangę wiedzy o zarządzaniu w tej 
grupie zawodowej, jak również konieczność podjęcia wobec niej długofalowej 
aktywności edukacyjnej w kierunku zwiększenia aprobaty idei współzarządzania 
placówkami służby zdrowia. Jest to zagadnienie szczególnie istotne, jeśli 
weźmiemy pod uwagę kondycję placówek służby zdrowia w Polsce i będące jej 
efektem reperkusje w zakresie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 
Nad kwestią bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników w kontekście zarządzania 
ryzykiem podmiotu leczniczego pochyla się z kolei Kinga Nowak. W swoim 
opracowaniu autorka zwraca uwagę zarówno na biologiczne, jak i na 
psychospołeczne czynniki ryzyka zawodowego. 

Perspektywę pracowników sektora usług medycznych oraz odbiorców tych 
usług integruje opracowanie Edyty Janus, w którym przybliża ona przybliża 
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koncepcję Person Centered Practice. Implementacja opisywanego modelu 
skutkuje (niestety wciąż jeszcze głównie poza granicami naszego kraju) nie tylko 
poprawą wskaźników zdrowotnych, ale także ma wpływ na subiektywne poczucie 
bezpieczeństwa pacjenta (a w szerszym, systemowym ujęciu – także jego rodziny). 
Refleksję na temat roli położnej w zapobieganiu przedwczesnym porodom 
prezentuje Beata Frankowicz-Gasiul oraz Marzenia Strahl. Wskazują one na 
znaczenie właściwej opieki położniczej, ale także prawidłowej opieki 
przedkoncepcyjnej w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet, ich rodzin  
i całego społeczeństwa.  

Rozważania na temat podmiotów bezpieczeństwa zdrowotnego uzupełniają 
analizy skoncentrowane wokół zagrożeń bezpieczeństwa personelu 
pielęgniarskiego (autorstwa Joanny Krawczyk) oraz tekst prezentujący nawyki 
żywieniowe lekarzy i ich wiedzę w tym zakresie (będący rezultatem badań 
podjętych przez zespół pod kierownictwem Renaty Polaniak). 

W dalszej kolejności uwaga autorów skupia się na następujących podmiotach 
mających znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego: służby 
graniczne (artykuł autorstwa Marka Ilnickiego) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(tekst Małgorzaty Męcik). Oba opracowania są przykładem łączenia analiz 
teoretycznych z wnioskami płynącymi z działalności praktycznej, w którą od lat 
zaangażowani są ich autorzy.  

Drugą część tomu skupioną wokół perspektywy rozwojowej otwiera publikacja 
„Psychologiczne aspekty zdrowia i bezpieczeństwa ucznia”. Zlatica Huľová oraz 
Miroslava Gašparová dokonują w niej analizy zdrowia studentów i ich poczucia 
bezpieczeństwa z perspektywy psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia, 
socjologii i pedagogiki. Tematykę tę uszczegóławiają Agata Cabała i Jadwiga 
Oleksy, prezentując rangę wychowania fizycznego w wychowaniu 
wczesnoszkolnym i wysuwając postulaty dla prawodowawstwa i praktyki w tej 
sferze. Następny artykuł: „Zachowania antyzdrowotne adolescentow jako 
wyzwanie dla praktyki edukacyjnej” również można uznać za studium teoretyczno-
empiryczne. Autorka wychodząc od opisania wybranych zachowań 
antyzdrowotnych adolescentów, dokonuje próby określenia ram dla skutecznego 
modelu działań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych.  

Kolejnym obszarem skupiającym uwagę autorów jest analiza spożycia mleka  
i jego przetworów wśród uczniów szkół podstawowych. W publikacji pod 
kierownictwem Elżbiety Szczepańskiej znaleźć można również ocenę realizacji 
programu „Mleko w szkole” oraz wnioski dotyczące potrzeb w zakresie edukacji 
żywieniowej uczniów i ich rodziców. W artykule autorstwa Małgorzaty Dubis 
czytelnik znajdzie opis badań, których głównym celem było poznanie skali zjawiska 
sięgania po alkohol przez uczniów szkół gimnazjalnych województwa 
podkarpackiego oraz dane na temat wieku inicjacji alkoholowej. Autorka wysuwa 
na tej podstawie wnioski, które odnosi do szerszej klasy zachowań – zachowań 
ryzykownych. Następne opracowanie nosi tytuł „Analiza spożycia napojów 
energetyzujących w populacji studentów uczelni medycznej”. Popularność napojów 
energetyzujących zobrazowana przez zespół pod kierownictwem Marka Kardasa 
jest przyczynkiem do pogłębionej refleksji tym bardziej, że dotyczy populacji 
studentów uczelni medycznych, a więc osób które w sposób bezpośredni 
zaangażowane będą w zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli. Tematykę skoncentrowaną wokół zachowań nawykowych, tak istotnych 
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z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego, zamyka tekst „Ocena 
jakości spożywanych płynów wśród uczestników programu biegowego <I Ty 
możesz zostać maratończykiem>” (autorzy: Aureliusz Kosendiak, Anna Felińczak, 
Ewa Kuriata).  

W niniejszym zbiorze ważne miejsce znajdują również psychiczne i społeczne 
aspekty zdrowia. Autorzy kolejnego artykułu: Monika Szpringer, Justyna Kosecka, 
oraz Bogumił Sobczyk wskazują na edukację akademicką jako drugi – obok życia 
codziennego – najważniejszy czynnik indukujący stres wśród studentów. 
Wychodząc od analiz dotyczących studenckich sposobów radzenia sobie ze 
stresem, formułują oni zalecenia praktyczne związane z warsztatami tematycznymi 
oraz specjalistyczną pomocą psychologiczną dla studentów. W ten nurt rozważań 
wpisuje się również tekst autorstwa Violetty Rodek, która koncentruje się na 
planowaniu przez studentów własnego rozwoju w zakresie holistycznie 
rozumianego zdrowia. 

W trzeciej części niniejszego zbioru znajdują się opracowania, w których 
autorzy podejmują zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego jednostki  
i wybranych grup społecznych. Tekst Teresy Zakrzewskiej kieruje uwagę czytelnika 
na zależności pomiędzy subiektywnym odczuciem dolegliwości somatycznych  
a podejmowanymi przez jednostkę działaniami zaradczymi. Dodatkowo w swym 
opracowaniu autorka wykazała m.in związek między częstością i intensywnością 
objawów oraz ogólnym wskaźnikiem zdrowia z zachowaniami profilaktycznymi.  
Z kolei Witold Woch analizuje bezpieczeństwo specyficznej grupy pacjentów – 
osób z przewlekłą niewydolnością nerek wymagających okresowej dializy. 
Rozważania te stają się podstawą formułowania zaleceń, które wiąża się  
z zagwarantowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego i życia pacjentów w sytuacjach 
kryzysowych.  

Obok, uwypuklonego w kontekście bezpieczeństwa, aspektu behawioralnego, 
w centrum uwagi autorów znalazły się również inne wymiary. I tak, zdrowie 
psychiczne i zdrowie społeczne oraz jego zagrożenia są przedmiotem kolejnych 
opracowań. Marzena Kruk omawia problematykę zagrożeń zdrowotnych 
migrantów, ich przyczyn oraz możliwości minimalizowania. Rozważania te 
umieszcza w tle wciąż intensywnej migracji zarobkowej społeczeństwa polskiego 
(wcześniej grupę migrantów jako podmiot bezpieczeństwa zdrowotnego analizuje 
Zofia Kawczyńska-Butrym). Wspólnym mianownikiem łączącym ten artykuł  
z następnym opracowaniem jest z pewnością analiza grupy zagrożonej 
marginalizacją społeczną. Kamil Bomber opisuje cele grupy wsparcia na 
przykładzie działalności fundacji „By dalej iść” stworzonej dla osób po stracie 
dziecka. W swym tekście autor eksponuje rolę tego typu pomocy  
w przeciwdzialaniu wykluczeniu społecznemu jednostki czy grupy. Rangę 
programów inkluzji społecznej (na przykładzie specjalistycznego ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych i chorych psychicznie w Knurowie) uwypukla również Anna 
Majewska. 

Nad grupą rodziców po stracie dziecka pochyla się kolejny autor  
w prezentowanym zbiorze. Olga Komarnicka-Jędrzejewska przedstawia 
psychologiczno-medyczne i prawne kwestie dotyczące rodziców po stracie dziecka 
w czasie ciąży lub stracie potomka poniżej pierwszego roku życia, uzupełniając je 
wynikami badań sondażowych. Istotnym wątkiem jest w opracowaniu wskazanie 
na rolę pracowników służby zdrowia we wsparciu rodziców w tym niezwykle 
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traumatycznym wydarzeniu. Tematykę kontynuuje po części Jacek Barcik, 
skupiając się (na wyższym poziomie ogólności) na regulacjach prawnych 
ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. 

W dalszej części opracownia czytelnik znajdzie publikacje odnoszące się do 
głównego czynnika determinującego zdrowie,

4
 czyli stylu życia. Jerzy Grzeszczuk  

w opracowaniu „Toksyczne działanie ludzi za pomocą antygenów wziewnych” 
kieruje uwagę odbiorcy na zachowania antyzdrowotne. Szczegółowo zachowania 
żywieniowe gimnazjalistów i ich rodziców omawia natomiast Paulina Tekielska, 
wykazując szeroko opisywaną w literaturze przedmiotu rozbieżność między 
aspektem poznawczym (m.in. znajomość zasad prawidłowego żywienia)  
a behawioralnym. Tę część zamyka tekst skoncentrowany wokół diagnozy urazów 
narządu ruchu u kandydatów do programu „I Ty możesz zostać maratończykiem” 
(autorzy: Aureliusz Kosendiak, Anna Felińczak,

 
Ewa Kuriata). Przedstawione w nim 

analizy wskazujące na trend spadkowy, jeśli chodzi o sedenteryjne formy 
spędzania wolnego czasu, jak również formułowane przez autorów postulaty 
świadczące o głębokiej profesjonalizacji przygotowania do programów biegowych, 
można uznać za optymistyczne domknięcie analiz na temat bezpieczeństwa 
zdrowotnego. 

W proponowanej czytelnikowi książce znalazł się szereg opracowań, których 
przedmiotem jest analiza podmiotów bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również 
podmiotów mających na celu jego zapewnienie. Przedstawione w niniejszym tomie 
rozważania mogą stać się istotnym przyczynkiem do kolejnych analiz 
teoretycznych i wysuwania postulatów praktycznych, a tym samym stanowić  
wkład do interdyscyplinarnego dyskursu skoncentrowanego wokół pojęcia 
bezpieczeństwa zdrowotnego.  

Ewelina FLATOW-KALETA 
Andrzej ZDUNIAK 
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