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Wstęp 

 
Opierając się na definicji pojęcia bezpieczeństwo, możemy opisać 

bezpieczeństwo zdrowotne jako stan braku poczucia zagrożenia, w tym przypadku 
zagrożenia, mogącego doprowadzić do pogorszenia lub utraty zdrowia człowieka. 
Zagrożeniami takimi, bezpośrednio odczuwanymi przez człowieka lub ujmując 
ogólnie – społeczeństwo, są głównie choroby, w tym tzw. cywilizacyjne lub 
społeczne, jak: choroby układu krążenia, nowotwory, nadwaga, narkomania, 
alkoholizm, depresja i inne. Identyfikując zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego 
należy pamiętać też o takich czynnikach jak stan służby zdrowia w danym kraju, 
złe warunki pracy czy też zagrożenia klimatyczno-przyrodnicze.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie powinno rozpatrywać się nie 
tylko w ujęciu negatywnym jako brak choroby lub kalectwa, ale równie ważny jest 
aspekt pozytywny, aktywny, upatrujący zdrowie w stanie pełnego, fizycznego, 
umysłowego i społecznego dobrostanu. Mówiąc o zdrowiu, należałoby więc nie 
tylko analizować poszczególne choroby i sposoby ich zwalczania, ale w takim 
samym stopniu warto skupić się na problemie: jak wzmacniać nasze zdrowie? 
Dużą rolę w tych działaniach może odgrywać promocja zdrowia, która według 
Karty Ottawskiej (ustanowionej podczas Międzynarodowej Konferencji Promocji 
Zdrowia w Ottawie w 1986 r.) daje człowiekowi możliwość zwiększenia kontroli nad 
własnym zdrowiem i tym samym jego poprawę. W Karcie Ottawskiej mowa jest  
o strategii promocji zdrowia, obejmującej współzależne, jednoczesne działania  
w zakresie: określenia założeń zdrowotnej polityki społecznej, tworzenia środowisk 
wspierających zdrowie, wzmacniania działań społecznych i reorientacji świadczeń 
zdrowotnych. 

Rosnące znaczenie problematyki bezpieczeństwa zdrowotnego, potrzeba 
poszerzania wiedzy na temat zdrowia człowieka i wzmacniania promocji oraz 
profilaktyki w obszarze zdrowia, stało się motywem do organizacji 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie 
interdyscyplinarne”. Rozważania uczestników tej Konferencji a zarazem Autorów 
publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelnika, zawierają się w obszarze 
bezpieczeństwa żywności i w żywieniu, a dokładniej - w analizie szans i zagrożeń, 
związanych z produktami żywnościowymi, w ukazaniu wpływu edukacji na 
współczesne postawy żywieniowe i wybory konsumenckie, jak również w ujęciu 
prawnym problematyki bezpieczeństwa żywności i żywienia. 

W pierwszym rozdziale niniejszej monografii Czytelnik zapoznaje się  
z obecnymi trendami w produkcji żywności, za jaki m.in. postrzegana jest 
produkcja ryb w akwakulturze. Warto jednocześnie pamiętać o produktach 
pochodzenia roślinnego, stanowiących podstawę zdrowego żywienia i element 
diety człowieka już od  stuleci. Ważnym składnikiem tej grupy pokarmów jest 
białko, zawierające m.in. bioaktywne peptydy, które, jak wynika z wielu badań, 
mają zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na organizm człowieka. Mogą one 
regulować fizjologiczne funkcje organizmu, takie jak np. obniżanie ciśnienia krwi, 
hamowanie agregacji płytek krwi, obniżanie poziomu cholesterolu lub też 
hamowanie procesów utleniania. Ponadto peptydy mogą wpływać na kształtowanie 
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wrażeń smakowych żywności. Wiele uwagi w tej części publikacji poświęcono  
roli wody w zapewnieniu życia i zdrowia człowieka. Autorzy zwracają uwagę,  
jak wielkim zagrożeniem może być niedobór wody na świecie. Przypominają  
o wadze codziennych czynności człowieka, wpływających na minimalizowanie 
zużycia wody, jak również o znaczeniu racjonalnej gospodarki wodnej  
w przedsiębiorstwach przemysłowych.  

Obok szans i wyzwań dla bezpieczeństwa i produkcji żywności, rozpatrywane 
są w tym rozdziale również zagrożenia, które stanowią m.in. szkodniki 
magazynowe oraz polichlorowane bifenyle. Szkodniki magazynowe to grupa 
owadów, przystosowana do życia w zamkniętych pomieszczeniach, żerujących na 
ziarnach magazynowanych zbóż. Każdego roku, szkodniki magazynowe niszczą 
na całym świecie miliony ton ziarna zbóż i ich przetworów. Polichlorowane bifenyle 
to związki o właściwościach toksycznych, występujące nie tylko w organizmie 
człowieka, ale również w powietrzu, glebie oraz wodzie. Ich negatywne 
oddziaływanie na organizm człowieka zostało potwierdzone licznymi badaniami. 

W drugim rozdziale monografii pokonferencyjnej, Autorzy wskazują jak 
niebagatelną rolę dla człowieka i jego funkcjonowania ma postawa żywieniowa,  
a w niej stosowana dieta oraz sposób odżywiania się. Rozpatrywane są zarówno 
negatywne jak i pozytywne nawyki i postawy żywieniowe. Opierając się na 
wynikach najnowszych badań można stwierdzić, że odpowiednia dieta to istotny 
czynnik, mogący pomóc w redukcji ryzyka rozwinięcia się demencji starczej, na 
którą obecnie na świecie cierpi ponad 36 milionów ludzi.  

Kluczową rolę właściwa dieta odgrywa podczas ciąży. Autorzy podkreślają, iż 
nie ma naukowego poparcia tezy, mówiącej o konieczności zastępowania w tym 
okresie witamin oraz składników mineralnych, zawartych w warzywach i owocach, 
farmaceutycznymi preparatami mineralno-witaminowymi. Omawiając współczesne 
style żywieniowe, w innym artykule czytamy natomiast, iż powszechnym obecnie, 
szczególnie wśród młodych kobiet zjawiskiem, prowadzącym do celowej utraty 
masy ciała, jest zaburzenie odżywiania. Polega ono na ograniczaniu spożywanego 
pokarmu, co szczególnie niebezpieczne jest dla kobiet w ciąży, mogących 
stanowić w ten sposób zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.  

W tym samym rozdziale uwaga Autorów skupia się również na aktywności 
fizycznej, która jest nie tylko ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania 
organizmu ludzkiego ale również znakomitym sposobem spędzenia czasu 
wolnego. Jak wynika z badań jednego z autorów publikacji, głównym problemem 
żywieniowym badanych sportowców okazuje się być nieregularne spożywanie 
posiłków. Zarazem jednak, badani sportowcy charakteryzowali się starannym 
doborem spożywanych produktów i dbałością o zróżnicowanie diety. W innym 
artykule natomiast, Autor zwrócił uwagę na istnienie interakcji hormonów 
odpowiedzialnych za przyswajanie pożywienia oraz funkcje rozrodcze. Ten sam 
Autor  zadaje w swej pracy intrygujące pytanie, a mianowicie: W jaki sposób 
przejawiają się związki między jedzeniem, a aktywnością seksualną? 

Kolejne zagadnienia, poruszone w tej części publikacji, to charakterystyka 
wybranych potraw regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie jakości 
sensorycznej, odżywczej oraz zdrowotnej. Mowa jest też o żywności funkcjonalnej, 
do której stosunek nadal można mieć ambiwalentny. Żywność funkcjonalna 
odgrywa istotne znaczenie w walce z otyłością, we właściwym zbilansowaniu  
diety czy też w zachowaniu kondycji. Z drugiej jednak strony, może stać się 
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zagrożeniem ze względu na jej łatwą dostępność i atrakcyjność dla konsumenta, 
jak również niejasne uregulowania prawne i bezrefleksyjne podejście do żywności. 
W rozdziale tym zwrócono uwagę na ważny problem zdrowia publicznego, jakim są 
dysfunkcje pokarmowe, powstające wskutek zatruć i zakażeń pokarmowych. 
Podjęto także próbę analizy jakości żywności, głównie w kontekście zagrożeń  
i trudności, wynikających z realizowania usługi żywieniowej przez zewnętrzne 
podmioty gospodarcze, jakimi są firmy cateringowe.  

W trzecim rozdziale monografii, Autorzy omówili aspekty prawne 
bezpieczeństwa żywności i żywienia. Podkreślone zostało kompleksowe podejście 
do przepisów żywnościowych oraz ważna rola przekazu informacyjnego, 
stanowiącego fundament bezpieczeństwa w obrocie żywnością. Przykładem 
trudności w aspekcie prawnym jest klasyfikacja produktów z pogranicza, a więc 
tych, które poprzez swoje właściwości są zbliżone do produktów leczniczych. 
Produkty z pogranicza stanowią tę grupę, która ze względu na swoje pochodzenie, 
nie spełnia definicji żywności, zawartej w przepisach Ustawy z 25 sierpnia  
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zwrócono również uwagę na stan 
regulacji prawnych, dotyczących żywności bezglutenowej, na poziomie unijnym  
i krajowym w zakresie, w jakim chronią one interesy konsumentów, wymagających 
diety bezglutenowej. Analizie poddane zostały również podstawy prawne, mające 
gwarantować realizację interesu publicznego, jakim jest posiadanie zasobów wody 
zdatnej do picia. 

W tym samym rozdziale opracowania skupiono się na prawie do zdrowego 
żywienia w grupie zawodowej, jaką stanowią funkcjonariusze policji. Omówiono 
również wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze, stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Podjęto 
ponadto próbę sformułowania założeń do ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą spowodować produkty żywnościowe złej jakości.  
W tym celu wskazane zostały podmioty odpowiedzialne za jakość żywności, 
podstawowe akty prawne oraz metody kontroli żywności.  

Jako redaktorzy niniejszej monografii, pragniemy podziękować wszystkim 
Autorom, którzy przyczynili się do jej powstania. Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy do jej Recenzentów, Pani Profesor Małgorzaty DAREWICZ oraz Pani 
Profesor Grażyny BARTKOWIAK, za wnikliwe i konstruktywne uwagi, które 
znacząco przyczyniły się do wysokiego poziomu treści merytorycznej monografii. 
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