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Rozwój promocji zdrowia jako intergalnej czêœci zdrowia publicznego
osi¹gn¹³ w Europie tak zaawansowane stadium, i¿ wymaga on znacznie
wiêkszej ni¿ dotychczas uwagi. Unia Europejska wyda³a szereg dyrektyw
i decyzji maj¹cych na celu poprawê zdrowia spo³ecznoœci europejskiej.
Zdrowie sta³o sie priorytetem w polityce spo³eczno-gospodarczej Unii Eu-
ropejskiej. Unia Europejska w³¹czy³a siê intensywnie do prac nad rozwojem
zdrowia publicznego rozumiej¹c, i¿ rozwój gospodarczy i spo³eczny jest
uwarunkowany zdrowiem spo³eczeñstwa. Tylko zdrowe spo³eczeñstwo jest
w stanie produkowaæ dobra materialne i niematerialne, natomiast spo³e-
czeñstwo chore – nie tylko, ¿e nie jest zdolne do produkowania dóbr ma-
terialnych i niematerialnych, lecz tak¿e mo¿e produkowaæ je w znaczym
ograniczeniu. Takie spo³eczeñstwo wymaga dodatkowych nak³adów finan-
sowych na diagnostykê, leczenie i rehabilitacjê. Ponadto, poch³ania finanse
na koszty takie jak zapomogi i zasi³ki wyp³acane potrzebuj¹cym.

W niniejszym opracowaniu zebrano zasadnicze tendencje, programy
i projekty do aktualnej realizacji oraz do realizacji w latach nastêpnych.
Niektóre programy siêgaj¹ 2012 i 2015 roku. W³¹czenie siê poszczególnych
pañstw cz³onkowskich oraz organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych rokuje
znaczny postêp w zwiêkszeniu uwagi i nak³adów na dzia³alnoœæ na rzecz
poprawy stanu zdrowia spo³eczeñstwa europejskiego. Wiêkszoœæ tego ro-
dzaju programów wraz z t³em zmian zachodz¹cych we wspó³czesnym spo-
³eczeñwie stanowi zawartoœæ niniejszej ksi¹¿ki.

Dr hab. n. med. Jerzy B. Karski jest adiunktem w Zak³adzie Zdrowia
Publicznego Wydzia³u Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Studia w Akademii Medycznej w Gdañsku na Wydziale
Lekarskim ukoñczy³ w 1959 r. Stopieñ naukowy doktora nauk medycznych
uzyska³ w Akademii Medycznej we Wroc³awiu w 1971 r. W latach 1979-
1986 pracowa³ jako nauczyciel akademicki w Departamencie Chirurgii,
Wydzia³u Nauk Medycznych Uniwersytetu w Jos w Nigerii. 

W latach 1989-2002 by³ kierownikiem Zak³adu Analiz i Promocji Zdrowia
w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (poprzednio
Zak³ad Promocji Zdrowia w Centrum Organizacji Ekonomiki Ochrony
Zdrowia) w Warszawie. Opublikowa³ dotychczas ponad 160 prac.
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