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Szlachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 

Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz. 
Jan Kochanowski 

 

W ostatnich latach, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie dużo mówi się  
o bezpieczeństwie zdrowotnym. Temat ten jest nie tylko modny, ale i bardzo ważny 
z punktu widzenia każdej żyjącej istoty. Zdrowie bowiem, jako podstawowa 
wartość i prawo człowieka, uzależnione jest od wielu czynników. Bezpieczeństwo 
zdrowotne człowieka jest zjawiskiem, które w równym stopniu zależeć może od 
systemu ekonomiczno-społecznego państwa, jak i od poziomu rozwoju 
technologicznego. Warto podkreślić, że zdrowie, a tym samym jego 
bezpieczeństwo, nie jest wartością stałą i wymaga ciągłej kontroli i nadzoru  
i współdziałania specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in. lekarzy, dietetyków, 
technologów żywienia, specjalistów od ochrony środowiska i prawników. 

Bezpieczeństwo zdrowotne może być definiowane przez pryzmat zagrożeń 
zdrowotnych, ale też wyzwań i szans jakie dają nowoczesne procedury 
diagnostyczne, działalność profilaktyczna, lecznicza i edukacyjna. W kontekście 
szerokich i wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian współczesnego świata, 
bezpieczeństwo zdrowotne staje się nie tyle wyzwaniem, co wymogiem dla 
wielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy teoretycznej. 

Niniejszy tom zawiera trzy logicznie spójne części poświęcone tematyce 
bezpieczeństwa zdrowotnego. W rozdziale pierwszym, Bezpieczeństwo zdrowotne 
wczoraj, dziś i jutro, przedstawiono nie tylko politykę społeczno-zdrowotną  
w pierwszej połowie XXI wieku w świetle metodologii szkoły chicagowskiej  
w doktrynie „społeczeństwa trzeciej fali”, ale także zajęto się problematyką 
ubezpieczeń chorobowych, stanowiących element zabezpieczenia ryzyka utraty 
zdrowia. W tej części monografii odwołano się do zagrożeń bezpieczeństwa 
epidemiologicznego Polski, uwzględniając ujęcie historyczne i przestrzenne. 
Przedstawione zostały także wybrane problemy dotyczące zgody na świadczenia 
medyczne oraz obawy przed przeszczepami w Polsce i bezpieczeństwo zdrowotne 
w optyce antropologicznej. W rozdziale tym podjęto również takie kwestie jak: 
problem niepłodności oraz fetysze seksualne stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Przedstawiono także aspekt historyczny stosowania 
muzyki w lecznictwie oraz ukazano bezpieczeństwo zdrowia artysty w pracowni 
grafiki warsztatowej. 

W rozdziale drugim, poświęconym wyzwaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa 
zdrowotnego w kontekście teoretycznym i metodologicznym, przedstawiono 
zagadnienia przede wszystkim związane z wyzwaniami dla ochrony zdrowia 
publicznego, będącego dobrem publicznym, odwołując się do działań 
przeciwepidemicznych. Przeanalizowano i oceniono obecność parabenów  
w środowisku człowieka oraz ukazano zastosowanie analizy bioinformatycznej do 
badania białek żywności jako potencjalnych prekursorów peptydów o wybranych 
właściwościach biologicznych i smakowych. Przedstawiono ocenę zanieczyszczeń 
mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z upraw ekologicznych  
i konwencjonalnych oraz ukazano eradykację wybranych mikroorganizmów 

 



chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną. Oceniono również zawartość 
metali ciężkich i pierwiastków biogennych w herbatach ekspresowych w aspekcie 
zagrożenia zdrowia społeczeństwa oraz fragmenty białek jęczmienia i ich 
aktywność biologiczną i immunologiczną. Poruszono też kwestię wpływu hałasu na 
bezpieczeństwo utrzymania prawidłowego słuchu noworodka objętego programem 
powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków oraz występowania 
powikłań w leczeniu otyłości olbrzymiej metodą implantacji balonu wewnątrz-
żołądkowego. W ostatniej części rozdziału przedstawiono ochronę zdrowia  
w wielkich miastach postprzemysłowych w korelacji z rekreacją i kulturą fizyczną 
na przykładzie miasta Zabrze. 

Z kolei w rozdziale trzecim ukazano środowiska i obszary zarówno wyzwań, 
jak i zagrożeń zdrowotnych. W tej części pracy, przeanalizowano działalność 
MOSiR w Sosnowcu oraz na przykładzie gminy Dobiegniew przedstawiono dostęp 
turystów do usług medycznych na terenie o wysokich walorach turystycznych. 
Ukazano także wpływ położenia socjalno-mieszkaniowego na sytuację zdrowotną 
ludności w górnośląskim okręgu przemysłowym. W rozdziale tym analizie poddano 
udział ratownictwa medycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom na 
przykładzie województwa wielkopolskiego. Podjęto również rozważania na temat 
marketingowego zarządzania placówką medyczną w aspekcie bezpieczeństwa 
pacjenta oraz przeanalizowano wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku 
pracy nauczyciela. 

Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że będzie ona 
przydatna dla szerokiego kręgu pracowników naukowych i dydaktycznych, 
studentów oraz osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego, 
stając się praktyczną pomocą naukową oraz źródłem ich inspiracji. 
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