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WSTĘP 

 
Bezpieczeństwo zdrowotne stanowi dziś jeden z ważkich obszarów badań 

nad bezpieczeństwem. Wagę i znaczenie ciała i zdrowia dla całokształtu ludzkiej 
egzystencji i funkcjonowania człowieka w świecie (zarówno w środowiskach 
bliższych jak i dalszych) dostrzegali już antyczni. Zdrowie zarówno ducha, jak  
i ciała wiązano z kategorią piękna, a tę bezpośrednio z pojęciem dobra i prawdy. 
Zaniedbania w obszarze zdrowia traktowano jako zamach na dobro człowieka  
w szerszej perspektywie. Zabieganie o kondycję fizyczną czy psychofizyczną 
traktowano jako element konstytutywny kształtowanie człowieka, rozwijania  
jego cnót, w tym mądrości, a także jako istotny element dbania o dobro całych 
społeczeństw. XX i XXI wiek przyniósł swoisty powrót do problematyki zdrowia 
rozpatrywanej w perspektywie bezpieczeństwa człowieka – jego życia  
i funkcjonowania w świecie. Badacze: teoretycy, jak i praktycy zwracają uwagę  
na szereg szans i możliwości stojących przed współczesnym człowiekiem, 
podkreślając zarazem, iż towarzyszy im zwiększone zagrożenie i ryzyko 
wynikające z coraz to nowych odkryć naukowych, jak i rozwiązań 
technologicznych, które zmieniają z dnia na dzień oblicze ludzkiej egzystencji. 
Prezentowana monografia stanowi próbę zatrzymania się nad zagadnieniem 
szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zwrócenia uwagi czytelnika  
na wyróżnione jego aspekty, które znalazły odzwierciedlenie w dwóch rozdziałach 
(obszarach tematycznych): Zdrowy styl życia oraz Uzależnienia – przyczyny, 
leczenie, profilaktyka. 

W obszarze pierwszym, który stanowi zarazem pierwszy rozdział niniejszego 
opracowania, na szczególną uwagę zasługuje artykuł Pani Joanny Żeromskiej-
Charlińskiej poświęcony kobiecej perspektywie podlegania przemocy. Autorka  
w swej pracy skupiła się na problemie wiktymizacji kobiet, traum stąd wynikających 
oraz złożonych kontekstach funkcjonowania społecznego kobiet jako ofiar 
przemocy. Jednym z elementów rozważań jest problem napiętnowania poprzez 
stereotypizację. Jak podkreśla autorka: „stereotypy stanowią materiał do tworzenia 
istotnie negatywnych nastawień – uprzedzeń, a co za tym idzie stają się źródłem 
bodźców i usprawiedliwień dla dyskryminacyjnych zachowań oraz wszystkich form 
przemocy wobec kobiet. Stereotypy używane do manipulowania ludźmi, 
wykluczania ich z różnych sfer życia, ograniczania dostępu do „normalności”,  
a w szerszym kontekście będą przyczyniały się do konfliktów społecznych”.  

Na ważny problem zwraca uwagę Pan Antoni Dardziński poruszając  
w prezentowanym artykule kwestię kondycji fizycznej organizmu tak jednostki,  
jak i kondycji fizycznej całych społeczeństw, co ma, zdaniem autora, przełożenie 
na współczynnik wzrostu ekonomicznego w poszczególnych społeczeństwach 
(krajach). Z drugiej strony autor wskazuje na swoistą pętlę czy uwikłanie 
społeczeństw krajów rozwiniętych, podkreślając zauważalną relację pomiędzy 
poziomem dobrobytu, dostępu do nowych technologii a swoistą postawą bierności 
w odniesieniu do kondycji ciała, a w konsekwencji zanik aktywności fizycznej  
na rzecz aktywności generowanych, częstokroć sztucznie, za sprawą 
przywołanych już nowych technologii. Na tak budowaną rzeczywistość – 
stopniowego wypierania aktywności fizycznej jako formy spędzania czasu  
oraz dbania o kondycję organizmu – nakładają się: niewłaściwa dieta oraz złe 
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nawyki żywieniowe. Zaniechanie, wyłączenie z codziennych czynności aktywności 
fizycznej, jak podkreśla autor, „staje się realnym zagrożeniem powstawania  
i rozwoju wielu tak zwanych chorób społecznych, między innymi schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca, zawał), cukrzycy typu 2, astmy oskrzelowej, chorób układu kostnego, 
układu oddechowego itp.”. 

Drugi obszar zagadnień obejmuje kwestie szeroko rozumianej problematyki 
uzależnień. Na uwagę w wyróżnionym obszarze zasługuje praca Pana Marcina 
Janika: Administracyjnoprawne instrumenty zwalczania środków zastępczych  
i nowych substancji psychoaktywnych. Autor podejmuje problem społeczny, jakim 
jest obecność na rynku i względnie łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, 
zaznaczając jednocześnie, iż rynek substancji psychoaktywnych jest rynkiem 
bardzo dynamicznym, co utrudnia jego kontrolę, a tym samym opóźnia 
wprowadzanie określonych, istotnych z perspektywy bezpieczeństwa regulacji 
prawnych. Autor artykułu wskazuje również na „obawy i wątpliwości pojawiające 
się na gruncie orzecznictwa”, zwracając uwagę na problematyczność 
nazewnictwa, jak i nieostrość granic związanych z wprowadzaniem określonych 
restrykcji karnych związanych z posiadaniem, jak i handlem substancjami 
psychoaktywnymi. 

Kolejny artykuł, na który pragnę zwrócić Państwa uwagę to tekst  
Pani Elżbiety Łuczak o znamiennym tytule: Problem uzależnień behawioralnych  
we współczesnym świecie. Główne symptomy, przyczyny i zagrożenia. Autorka 
zaznacza, iż w dobie XXI wieku istotnym problemem stają uzależnienia 
skorelowane z codzienną aktywnością człowieka, a nie określonymi substancjami 
psychoaktywnymi. Do tego typu zaburzeń (uzależnień) zalicza się m.in.: 
uzależnienie od nowych technologii jak: interholizm, komórkoholizm,  
czy uzależnienia związane z dominantą rynku konsumpcji jak: zakupoholizm  
czy patologiczny hazard. Badaczka zwraca uwagę na rozszerzanie się uzależnień 
behawioralnych na świecie, jak w Polsce, co stanowi wyzwanie dla badaczy- 
teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką uzależnień, profilaktyką 
oraz ich leczeniem. 

Ciekawą analizę stanowi również praca Pana Władysława Łuczaka,  
który poruszając kwestie uzależnienia od alkoholu wskazuje na kulturowo- 
historyczny kontekst wykorzystywania i zażywania substancji alkoholowych. 
Sięgając najstarszych źródeł – przekazów sumeryjskich, poprzez antyczną  
Grecję i Rzym, a dalej okres średniowiecza i kolejnych epok autor zaznacza,  
iż stosunkowo późno powstawały określone regulacje prawne mające na celu 
kontrolę i ograniczenie spożywania alkoholu na gruncie polskim. Artykuł obejmuje 
wnikliwą analizę kształtującego się od czasów oświecenia ustawodawstwa  
w tym zakresie. 

Z kolei Pan Paweł Migała zwraca uwagę w swym opracowaniu na możliwości  
i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Autor czyni ciekawe 
spostrzeżenia dotyczące skorelowania korzystania z Internetu z kształtowaniem  
się kultury obrazu i słowa, podkreślając wagę podbudowy humanistycznej  
dla minimalizowania negatywnego wpływu przestrzeni wirtualnej  
na funkcjonowanie i życie człowieka. Pan Migała we wstępie pracy  
podkreśla, iż „dla osób wychowanych w kulturze humanistycznej, polegającej  
na czerpaniu przyjemności z lektury i tekstu, komputer w oczywisty sposób 
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kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez wynalazek pisma i pogłębioną 
wynalazkiem druku. Dla osób wychowanych w domach bez książek komputer staje 
się oczywistą kontynuacją tradycji obrazkowej kultury masowej, związanej  
z wynalezieniem telewizji”. Pytanie o szanse (możliwości i zagrożenia) płynące  
z Internetu pozostaje pytaniem otwartym, sam autor skłania się jednak w stronę 
pesymistycznych konkluzji. 

Ze zjawiskiem uzależnienia od Internetu związany jest inny, skorelowany  
z nim problem – uzależnienie od gier komputerowych, tę kwestię przywołuje  
w swoim artykule Pani Marta Rukat. Autorka zwraca uwagę na oddziaływanie gier 
komputerowych na dzieci i młodzież, zaznaczając, iż jest to jeden z ważkich 
problemów społecznych ostatnich dekad. Autorka zaznacza ambiwalencje 
związane z wykorzystaniem, jak i oceną wpływu gier na młodych ludzi.  
Z jednej bowiem strony stanowią one szanse rozwojowe, uatrakcyjniają proces 
edukacji, z drugiej natomiast stanowią źródło wielu, często złożonych uzależnień. 

Oddając monografię w ręce czytelnika redakcja życzy dobrej lektury, 
podkreślając, że wszystkie zamieszczone w zbiorze teksty warte są uwagi  
i stanowić mogą przyczynek do pogłębionej refleksji nad zagadnieniami 
bezpieczeństwa i zdrowia. 
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