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EDUKACJA  ZDROWOTNA   

     

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) 

wydawnictw zwartych z lat 2000 – 2016  i artykułów z czasopism za lata 2010 – VI 2017 
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Opracowała: Grażyna Wróblewska 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE   

 

1. Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego : wybrane problemy / pod red. Barbary 

Boniek i Przemysława Paciorka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły 

Gospodarki, 2013. - 117 s. 

sygn. 158256 

Zawiera rozdziały:  

1. Bezpieczeństwo na drodze; 2. Bezpieczeństwo na co dzień; 3. Bezpieczeństwo nad wodą. 

 

2. Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. 

- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2003. - 372 s. 

sygn. 141899 
Zawiera rozdziały: 

I. Organizacja służby medycznej w Polsce; II. Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony 

środowiska; III. Mechanizmy obronne organizmu ludzkiego; IV. Choroby i ich profilaktyka;  

V. Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach; VI. Powstawanie i profilaktyka wad słuchu, 

wzroku, narządu żucia i postawy; VII. Uzależnienia i metody zapobiegania im; VIII. Zaburzenia 

odżywiania; IX. Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego. 

 

3. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. -  Warszawa : Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - 220 s. 

sygn. 151968 

Zawiera rozdziały:  

1. Pedagogika zdrowotna – zarys obszarów badawczych; 2. Środowisko, kultura i zdrowie;  
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3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 4. Wybrane obszary edukacji zdrowotnej. 

 

4. Edukacja zdrowotna : jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki / Halina 

Nowakowska. -  Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - 107, [1] s.  

sygn. 161100 

Zawiera rozdziały: 

Podstawy wiedzy o nauczaniu i uczeniu się; 2. Na czym polega uczenie się; 3. Elementy procesu 

dydaktycznego; 4. Komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym. 

 

5. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [oraz Alicja Długołęcka 

et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. -  604 s. 

sygn. 148973 ; 152445 

Zawiera dwie części:  

I. EDUKACJA ZDROWOTNA – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE: 

1. Zdrowie; 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie; 3. Z dziejów edukacji 

zdrowotnej w Polsce; 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej; 5. Edukacja 

zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia; 6. Metodyka edukacji 

zdrowotnej; 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej; 8. Edukacja zdrowotna  

w różnych siedliskach. 

II. WYBRANE ZAGDNIENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 

SZKOLNYM: 

1. Dbałość o ciało; 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna; 3. Bezpieczeństwo – zapobieganie 

urazom; 4. Seksualność – wybrane zagadnienia; 5. Zdrowie psychospołeczne – wybrane 

zagadnienia; 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych; 7. Przeciwdziałanie agresji 

i przemocy wśród uczniów. 

 

6. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. -   Kielce : Wydawnictwo 

Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. - 236 s. 

sygn. 157213 

Zawiera trzy części:   

I. Edukacja zdrowotna i metodyka jej realizacji w szkole: 1.Edukacja zdrowotna – podstawowe 

pojęcia; 2. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 3. Rozwój 

psychospołeczny w okresie dorastania i wynikające z niego potrzeby w zakresie edukacji 

zdrowotnej; 4. Metodyka edukacji zdrowotnej; 5. Zapobieganie i radzenie sobie z niewłaściwymi 

zachowaniami uczniów;  

II. Propozycje zajęć w bloku edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym w gimnazjum:  

1. Zdrowie i czynniki je warunkujące; 2. Poczucie własnej wartości; 3. Umiejętności życiowe; 4. 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży. 

III. Propozycje zajęć w bloku edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym w szkołach 

ponadgimnazjalnych: 1. Zdrowie jako wartość i zasób. Odpowiedzialność za zdrowie; 2. Dbałość 

o zdrowie; 3. Umiejętności życiowe; 4. Zdrowie publiczne i promocja zdrowia.   

 

7. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. -  Bydgoszcz : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 145 s. 

sygn. 153935 

Zawiera rozdziały: 

1. Definiowanie zdrowia, choroby przewlekłej i starości; 2. Edukacja zdrowotna;  

3. Problematyka edukacji zdrowotnej seniorów (m.in. zasady zdrowego żywienia, aktywność w 

wielu aspektach); 4. Edukacja zdrowotna przewlekle chorych jako element postępowania 

terapeutycznego. 

 

8. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej / redakcja naukowa Matylda Sierakowska, Irena 

Wrońska. - Wyd.1,  dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2015. - 357 s. 

sygn. 159353 



Zawiera rozdziały:  

WSPÓŁCZESNE WYMIARY DYDAKTYKI NA RZECZ ZDROWIA I W CHOROBIE 

1. Specyfika kształcenia zawodowego w pielęgniarstwie :1.1 Edukacja zdrowotna w efektach 

kształcenia zawodowego – Irena Wrońska i 1.2 Rola i zadania pielęgniarki w edukacji 

zdrowotnej w teorii i praktyce – Danuta Zarzycka. 

2. Metodyka edukacji zdrowotnej w kształceniu zawodowym pielęgniarek :2.1 Przygotowanie 

pielęgniarek do diagnozowania problemów edukacyjnych odbiorców opieki zdrowotnej – 

Matylda Sierakowska; 2.2 Podstawy tworzenia projektów edukacyjnych dla pacjentów – Matylda 

Sierakowska; 2.3 Metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji – Agnieszka Lankau, Matylda 

Sierakowska; 2.4 Metody symulacyjne w edukacji pacjentów – Anna Leńczuk-Gruba; 2.5 

Nowoczesne metody kształcenia z użyciem technologii informacyjnych – Wiesław Półjanowicz; 

2.6 Metody eksponujące w edukacji pacjentów – Zofia Janina Sienkiewicz; 2.7 Metody 

praktyczne w edukacji zdrowotnej – Lucyna Płaszewska-Żywko; 2.8 Metody wykorzystywane w 

edukacji do zmiany zachowań zdrowotnych – Barbara Janina Ślusarska; 2.9 Ewaluacja efektów 

kształcenia w obszarze edukacji zdrowotnej – Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko; 

ZAŁOŻENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ A PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I WSPÓŁPRACA 

INTERDYSCYPLINARNA. 

3. Programy edukacji zdrowotnej w grupie osób zdrowych i zagrożonych: 3.1 Interdyscyplinarne 

programy edukacji zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia – Anna Andruszkiwewicz, Mariola 

Barbara Banaszkiewicz; 3.2 Populacyjne programy zdrowotne ukierunkowane na grupy ryzyka 

chorobowego – Barbara Janina Ślusarska, Anna Andruszkiewicz; 

4. Projekty programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych chorobach 

przewlekłych : 4.1 Edukacja zdrowotna w chorobach reumatycznych – Matylda Sierakowska; 4.2 

Edukacja zdrowotna w przewlekłych chorobach układu pokarmowego – Katarzyna Łagoda, 

Regina Sierżantowicz; 4.3 Edukacja zdrowotna w chorobach układu sercowo-naczyniowego – 

Iwona Teresa Jarocka, Dorota Joanna Kondzior; 4.4 Edukacja zdrowotna w chorobach układu 

oddechowego – Krystyna Kowalczuk, Hanna Joanna Rolka; 4.5 Edukacja zdrowotna w 

chorobach neurodegeneracyjnych – Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krystyna Snarska; 4.6 

Edukacja zdrowotna w chorobach nerek – Grażyna Kobus; 4.7 Edukacja zdrowotna w 

wybranych problemach geriatrycznych – Halina Doroszkiewicz, Jolanta Lewko; 4.8 Edukacja w 

przewlekłych chorobach dermatologicznych – Anna Baranowska, Barbara Jankowiak. 

 

9. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 157, [2] s. 

sygn. 157492 

Zawiera rozdziały:  

1. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej; 2. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i jej 

charakterystyka; 3. Zagrożenia zdrowotne u dzieci i ich eliminowanie w przedszkolu; 4.Działania 

na rzecz wzmacniania potencjału zdrowotnego dzieci przedszkolnych. 

 

10.  Europejski kodeks walki z rakiem : 2003 / pod red. Witolda Zatońskiego ; [tł. Magdalena 

Chechlińska ; aut. P. Boyle et al.]. - 3. pol. wyd. - Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut im. 

Marii Skłodowskiej-Curie, cop. 2009. - 135 s.  

sygn. 157429 

Zawiera rozdziały:  

I. Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z 

powodu nowotworów złośliwych; II. Programy ochrony zdrowia publicznego, mogące 

zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia; III. Inne aspekty nie 

objęte zaleceniami; IV. Aneks. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce – bilans 

otwarcia (Witold Zatoński, Joanna Didkowska).  

  

11. Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających / Maria John-Borys. -  Katowice : Wydaw. UŚ, 

2002. - 177 s. 

sygn. 138464 

Zawiera rozdziały: 



1. Schematy poznawcze zdrowia i choroby – ich uwarunkowania podmiotowe i społeczne; 2. 

Zmienne istotne dla problematyki zdrowia i choroby u dzieci. Przegląd badań; 3. Problematyka 

badań własnych; 4. Wyniki badań; 5. Struktura obrazu zdrowia i choroby – weryfikacja ocen 

sędziów kompetentnych; 6. Obraz zdrowia i choroby badanych – interpretacja jakościowa; 7. 

Koncepcja zdrowia dorastających a typ rodziny i płeć – interpretacja zależności. 

 

12. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej / pod red. Marii Kuchcińskiej i Elżbiety Kościńskiej. - 

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 159 s. 

sygn. 152650  

Zawiera rozdziały:  

1. Od koncepcji zdrowia do edukacji zdrowotnej / Danuta Seredeyńska;2. Biologiczne aspekty 

zdrowia / Elżbieta Kościńska; 3. Psychologiczne aspekty zdrowia / Elżbieta Kościńska; 4. 

Zdrowie i choroba w aspekcie socjologicznym / Małgorzata Rębiałowska-Stankiewicz; 5. 

Duchowy wymiar zdrowia człowieka / Aldona Moleszak; 6. Edukacja zdrowotna – spółka nudy  

z bezradnością. 

 

13. Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne / red. nauk. Małgorzata Górnik-

Durose. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 282 s. 

sygn. 158066 

Zawiera rozdziały:  

O mentalności współczesnego człowieka, jej źródłach i przejawach / Teresa Sikora, Małgorzata 

Górnik-Durose; O współczesnym rozumieniu zdrowia / Ewa Wojtyna, Patrycja Stawiarska;  

O zdrowiu w relacji do innych wartości we współczesnej kulturze / Małgorzata Górnik-Durose, 

Łukasz Jach; O człowieku chorym we współczesnym świecie / Agnieszka Pasztak-opiłka, Anita 

Gałuszka, Małgorzata Górnik-Durose; O bólu i radzeniu sobie z nim w kontekście współczesnej 

mentalności / Ewa Wojtyna; O zachowaniach zdrowotnych przez pryzmat współczesności / 

Joanna Mateusiak, Ewa Gwozdecka-Wolniaszek; O stronach internetowych, przekazach 

medialnych i innych źródłach wiedzy o zdrowiu i chorobie / Ewa Gwozdecka-Wolniaszek, Joanna 

Mateusiak. 

 

14. Mordercza gumowa kaczka / Rick Smith, Bruce Lourie ; z jęz. ang. przeł. Zofia Szachnowska-

Olesiejuk. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2010. – 368 s.  

sygn. 152932 

Podtytuł: Jak toksyczne środki, z którymi się na co dzień stykamy, wpływają na nasze zdrowie. 

Zawiera rozdziały:  

1. Zanieczyszczenie środowiska wczoraj i dziś; 2. Wojny gumowych kaczek; 3.Najbardziej śliska 

substancja na świecie; 4. Nowe polichlorowane bifenyle (PCB); 5. Rtęć zabija powoli; 6. 

Bakteriofobia; 7. Ryzykowny interes: 2,4-D i rozsądna nauka; 8. Mama wie najlepiej; 9. Detoks. 

 

15. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja 

naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz 

Zagajewski. - Warszawa :Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Centrum Profilaktyki 

Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. - 300 s. 

sygn. 162116 

Zawiera części:  

I. Narkotyki i dopalacze. Współczesne problemy i wyzwania:  

1. Człowiek i uzależnienia; 2. (Do)wolność i(a) zdrowie. Zdrowie i kultura zdrowotna jako 

ograniczniki wolności?; 3. Europa i jej problemy narkotykowe. Wybrane zagadnienia; 4. Skala  

i charakter używania narkotyków i dopalaczy w Polsce. Przestępczość narkotykowa; 5. 

Niemedyczne używanie leków – nowe wyzwanie profilaktyczne; 6. Marihuana – fakty, mity  

i spory; 7. Etiologia polskich problemów narkotykowych – przyczyny i konsekwencje uzależnień;  

II. Rozpoznawanie narkotyków i dopalaczy oraz zachowań narkotykowych:  

8. Podstawowe informacje o najpopularniejszych narkotykach w Polsce; 9. Rozpoznawanie 

zachowań narkotykowych i dopalaczowych. Podstawy pomocy medycznej. 

 



16. NLP i zdrowie : czyli jak wykorzystać programowanie neurolingwistyczne do poprawy zdrowia 

 i samopoczucia / Ian McDermott, Joseph O'Connor. - Poznań : Zysk i S-ka, 2001. -  258 s. 

sygn. 134286 

Zawiera rozdziały:  

1. Zdrowie, medycyna i poziomy logiczne; 2. Cztery filary zdrowia; 3. Obraz zdrowia; 4. 

Przekonania i zdrowie; 5. Efekt placebo; 6. Układ odpornościowy – nasza fizjologiczna 

tożsamość; 7. Metafory zdrowia; 8. Stres; 9. Zmartwienie i nadzieja; 10. Ból i przyjemność;  

11. Starzeć się w zdrowiu; 12. Śmierć; 13. Spójność leczy. 

 

17. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i 

nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. -  94 s. 

sygn. 155356 / 37.016:00/94 

Zawiera rozdziały: 

CZĘŚĆ I. EDUKACJA ZDROWOTNA – ZAGADNIENIA OGÓLNE:  1. Związki między 

zdrowiem a edukacją; 2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele; 3. Cechy współczesnej 

edukacji zdrowotnej; 4. Status i miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 5. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji zdrowotnej; 6. Czynniki  

w środowisku szkoły wspierające realizację edukacji zdrowotnej; 7. Korzystanie z programów 

edukacyjnych oferowanych szkole przez różne organizacje; 8. Związki między edukacją 

zdrowotną a szkolnym programem profilaktyki;  

CZĘŚĆ II. EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO DLA GIMNAZJUM: 1. Rozwój, zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 

gimnazjum; 2. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej różnych przedmiotów w 

gimnazjum. 

 

18. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i 

nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - 

Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 

96 s. 

sygn. 155354 / 37.016:00/94 

Zawiera rozdziały: 

CZĘŚĆ I. EDUKACJA ZDROWOTNA – ZAGADNIENIA OGÓLNE:  1. Związki między 

zdrowiem a edukacją; 2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele; 3. Cechy współczesnej 

edukacji zdrowotnej; 4. Status i miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 5. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji zdrowotnej; 6. Czynniki w 

środowisku szkoły wspierające realizację edukacji zdrowotnej; 7. Korzystanie z programów 

edukacyjnych oferowanych szkole przez różne organizacje; 8. Związki między edukacją 

zdrowotną a szkolnym programem profilaktyki; 

CZĘŚĆ II. EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 1. Pierwszy etap edukacyjny – edukacja 

wczesnoszkolna;  2. Drugi etap edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

 

19. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i 

nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - 

Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 94 s. 

sygn. 155355 

Zawiera rozdziały: 

CZĘŚĆ I. EDUKACJA ZDROWOTNA – ZAGADNIENIA OGÓLNE:  1. Związki między 

zdrowiem a edukacją; 2. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele; 3. Cechy współczesnej 

edukacji zdrowotnej; 4. Status i miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 5. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji zdrowotnej; 6. Czynniki w 

środowisku szkoły wspierające realizację edukacji zdrowotnej; 7. Korzystanie z programów 

edukacyjnych oferowanych szkole przez różne organizacje; 8. Związki między edukacją 

zdrowotną a szkolnym programem profilaktyki;  



CZĘŚĆ II. EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO DLA GIMNAZJUM: 1. Rozwój, zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych; 2. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej różnych przedmiotów. 

 

20. Orientacje zdrowotne dorosłych / Danuta Seredyńska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. - 190 s 

sygn. 151336 

Zawiera rozdziały:  

1. Wokół zagadnień związanych ze zdrowiem w kontekście historycznym; 2. Środowisko lokalne 

jako kontekst funkcjonowania człowieka; 3. Orientacje zdrowotne jako element orientacji 

życiowych człowieka; 4. Metodologiczne założenia badań własnych; 5. Orientacje zdrowotne 

dorosłych mieszkańców ziemskiego powiatu bydgoskiego – wyniki badań własnych. 

 

21. Program edukacji prozdrowotnej w klasach IV-VI : bezpieczeństwo - zagrożenia - profilaktyka : 

scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. -Wyd. 2. -   Kraków : Oficyna Wydawnicza 

"Impuls", 2005. - 129, [1] s. 

sygn. 144279 

Zawiera między innymi: Część teoretyczną ( Zdrowie człowieka; Promocja zdrowia; Edukacja 

prozdrowotna; Profilaktyka a promocja zdrowia) i scenariusze zajęć dla klas IV, V i VI oraz 

płytę CD-ROM z materiałami wzbogacającymi zajęcia edukacyjne. 

 

22. Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. - Warszawa : 

CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2009. - 140 s. 

sygn. 152359 

Zawiera części:  

1. Główne zasady działania współczesnej promocji zdrowia; 2. Europejskie wskaźniki pomiaru 

wyników promocji zdrowia; 3. Promocja zdrowia w zmieniającym się środowisku społecznym;  

4. Główne programy zdrowotne i odpowiednie regulacje prawne obowiązujące w Europie; 5. 

Rozwój technologii i badań naukowych na rzecz zdrowia w Europie – wybrane przykłady; 6. 

Rosnąca potrzeba opracowania nowej polityki zdrowotnej dla Europy; 7. Polityka zdrowotna 

publicznego w Europie w XXI wieku. 

 

23. Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : 

"Impuls", 2003. - 129, [1] s. 

sygn. 140641 

Zawiera między innymi: Część teoretyczną ( Zdrowie człowieka; Promocja zdrowia; Edukacja 

prozdrowotna; Profilaktyka a promocja zdrowia) i scenariusze zajęć dla klas IV, V i VI oraz 

płytę CD-ROM z materiałami wzbogacającymi zajęcia edukacyjne. 

 

24. Psychologia zdrowia / George D. Bishop ; [tł. Anna i Leszek Śliwa]. - Wrocław : Astrum, 2000. 

- 598 s. 

sygn. 133196 P 159.9 
Zawiera rozdziały:  

1. Rekonesans po psychologii zdrowia; 2. Ciało i dusza; 3. Badania w psychologii zdrowia; 4. 

Styl życia a zdrowie człowieka; 5. Promowanie zdrowia; 6. Stres i choroby; 7. Jak sobie radzić 

ze stresem; 8. Choroba: percepcja symptomów i szukanie pomocy; 9. Współpraca z systemem 

opieki zdrowotnej; 10. Jak radzić sobie z chorobą przewlekłą i upośledzeniem; 11. Śmierć i 

umieranie; 12. System odpornościowy i AIDS; 13. Rak; 14. Choroba wieńcowa; 15. Ból; 16. 

Psychologia zdrowia: najważniejsze kierunki rozwoju. 

 

25. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2007. - 371, [1] s. 

sygn. 148496 

Zawiera rozdziały:  

1. Narodziny i rozwój psychologii zdrowia; 2. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana;  



3. Koncepcje i pojęcie zdrowia w psychologii i naukach pokrewnych; 4. Modele i podejścia 

stosowane w psychologii zdrowia; 5. Model salutogenetyczny i jego znaczenie dla psychologii 

zdrowia; 6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby; 7. Poznawcze uwarunkowania 

zdrowia i choroby; 8. Modele społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania 

zdrowotne i zmianę zachowań; 9. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego; 

10. Psychologiczno-społeczny kontekst zdrowia i choroby; 11. Psychologiczne mechanizmy 

chorób i dysfunkcji somatycznych; 12. Psychologiczne następstwa choroby; 13. Zachowanie 

wobec własnej choroby i jego organizacja; 14. Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej; 15. 

Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz-pacjent; 16. Psychologiczna diagnoza zdrowia i 

choroby oraz kontekstu zdrowia; 17. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii 

zdrowia; 18. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny; 19. Kontekst 

metodologiczny psychologii zdrowia. 

 

26. Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje : wytyczne kliniczne dla 

podstawowej opieki zdrowotnej / [oprac. skróconej wersji dokumentu, komentarze redakcji, 

przypisy, bibliografia oraz załączniki Jadwiga Fudała ; tł. Krzysztof Pacholik]. - Warszawa : 

Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 2009. - 61 s. 

sygn. 158708 

Zawiera między innymi: 

 Alkohol a zdrowie; Wzory spożywania alkoholu; Rozpoznawanie picia ryzykownego i 

szkodliwego; Test przesiewowy AUDIT; Podejmowanie krótkich interwencji; Wobec kogo należy 

prowadzić edukację w sprawach alkoholu?. 

 

27. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania 

oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : 

"Scholar", 2003. - 299 s. 

sygn. 141265  
Zawiera dwie części z rozdziałami: Część I - Kontekst i problematyka pracy,  na którą składają 

się rozdziały: I Profilaktyka – perspektywa pedagogiczna; II. Profilaktyka w systemie działań na 

rzecz zdrowia; III. Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; 

IV. Naukowe podstawy i ewolucja szkolnych programów profilaktyki używania substancji 

psychoaktywnych oraz Część II – Ewaluacja wybranych programów profilaktycznych: V. 

Problematyka i metodologia badań;  VI. Wyniki badań; VII. Omówienie wyników oraz wnioski. 

 

28. Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. -  Warszawa ;Kraków : 

Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 242, [2] s. 

sygn. 141361 

 … Celem książki jest popularyzowanie najistotniejszych faktów z dziedziny nauk przyrodniczych 

i medycznych, służących wychowaniu prozdrowotnemu i ekologicznemu. W myśl reformy 

edukacji może służyć jako pomoc merytoryczna w realizowaniu tzw. Ścieżek 

międzyprzedmiotowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, wydziałach ochrony środowiska, 

Centrów Edukacji Ekologicznej, stowarzyszeń ekologicznych.  

 

29. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. 

Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 322, [2] s. 

sygn. 152591 

Zawiera:  część I: 1. Wpływ chorób przewlekłych na rozwój, zachowania i sytuację szkolną dzieci 

i młodzieży; 2. Opieka zdrowotna nad uczniami z chorobami przewlekłymi w szkole; i  część II:  

1. Astma oskrzelowa; 2. Białaczka i inne choroby nowotworowe; 3. Cukrzyca; 4. 

Fenyloketonuria; 5. Hemofilia; 6. Mózgowe porażenie dziecięce; 7. Mukowiscydoza; 8. Niedobór 

wysokości ciała; 9. Niedosłuch; 10. Otyłość; 11. Padaczka; 12. Zakażenie HIV; 13. Choroby 

układu sercowo-naczyniowego; 14. Choroby układu oddechowego; 15. Przewlekłe choroby 

przewodu pokarmowego i wątroby; 16. Wybrane zaburzenia psychiczne. 

 



30. Współczesna polityka zdrowotna : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Cezary Włodarczyk. -  

2. wyd., stan prawny na 1 września 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 347, [1] s. 

sygn. 161474 
Zawiera rozdziały: 1. Koncepcja polityki zdrowotnej; 2.Modele polityki zdrowotnej; 3. Dobre 

rządzenie i korupcja; 4. Aktorzy i dynamika procesu; 5. Kontrola kosztów, priorytety, 

racjonowanie; 6. Nauka jako wsparcie polityki zdrowotnej; 7. Zaplecze koncepcyjne. 

  

31. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. -  Łódź : 

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 191 s. 

sygn. 154628 

Zawiera artykuły: 

Zachowania kompulsywne związane z wykonywaniem czynności – charakterystyka i pomiar / 

Nina Ogińska-Bulik; Czynniki sprzyjające rozwojowi zachowań kompulsywnych / Nina Ogińska-

Bulik; Rola Rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży / Magdalena 

Zadworna-Cieślak; Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci / Magdalena 

Zadworna-Cieślak; Psychospołeczne skutki użytkowania internetu / Paweł Majchrzak; Czynniki 

ryzyka uwikłania w sieć w świetle badań własnych / Paweł Majchrzak; Samoocena potencjałów 

zdrowia i szczęścia a ryzyko problematycznego używania internetu / Ryszard Poprawa; 

Temperament a zażywanie narkotyków przez młodzież licealną / Jan Chodkiewicz; Kompetencje 

społeczne a zażywanie środków narkotycznych przez studentów / Joanna Kuczmarska, Diana 

Müller; Zachowania zdrowotne i wartościowanie zdrowia a zażywanie środków narkotycznych 

przez studentów / Diana Müller, Joanna Kuczmarska. 

 

32. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. 

Joanna Bulska. - Kraków : Impuls, 2008. - 163 s. 

sygn. 162036 

Zawiera rozdziały: 

Ryzyko zwału mięśnia sercowego – możliwości profilaktyki / Anna Chacia; Rak sutka u kobiet – 

profilaktyka i diagnostyka / Agnieszka Guła; Choroba nowotworowa jelita grubego a styl życia / 

Monika Weis; Otyłość – współczesna choroba cywilizacyjna / Anna Romańczyk; Indywidualne  

i społeczne skutki uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Aleksandra Moskal; Trudności 

w psychospołecznym funkcjonowaniu osób wyleczonych w dzieciństwie z białaczki / Anna 

Wicińska; Społeczno-środowiskowe konteksty niepłodności / Barbara Zientarska. 

 

33. Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / Rainer Patzlaff ; 

z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. - 133, 

[1] s. 

sygn. 152178 

Zawiera rozdziały:  

1. Patrzeć a oglądać telewizję; Kultura telewizyjna mit i rzeczywistość; 2. Kultura telewizyjna – 

mit i rzeczywistość; 3. A jak my, dorośli korzystamy z telewizji?; 4. Dzieci i telewizja; 

5.Dzieciństwo staje się nieme. Utrata mowy i troska o mowę w epoce mediów. 

Powyższe rozdziały zawierają między innymi podrozdziały:  

Siatkówka pod ostrzałem; Mniejsze zużycie kalorii niż podczas „nicnierobienia”; Ekran jako 

producent narkotyku; Telewizyjne uzależnienie; „Grasująca” otyłość; Gdy dzieci stają się 

mordercami; Procesy uczenia się u dzieci a telewizja; Rozwój mózgu do dziesiątego roku życia; 

Ograniczać czas oglądania i stymulować aktywność własną dziecka!; Mowa zanika; Zagrożony 

jest cały dalszy rozwój dziecka; Telewizja szkodzi rozwojowi mowy; Mowa jest sztuką ruchu. 

 

34. Zdrowie, choroba, społeczeństwo : studia z socjologii medycyny / red. Włodzimierz Piątkowski. 

-  Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 288 s. 

sygn. 145191 

Zawiera rozdziały: 

 1. Studia z „socjologii socjologii medycyny”; 2. Studia nad socjoetiologią; 3. Studia nad 

zachowaniami związanymi ze zdrowiem i chorobą; 4. Studia nad dydaktyką; 5. Studia  



z nieklasycznej socjologii medycyny. 

 

35. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii 

Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 

2004. - 159, [1] s. 

sygn. 150609 

Zawiera dwie  części:   

Zdrowie jako podstawa optymalnego funkcjonowania człowieka oraz Edukacja do starości  

i w starości. 

 

36. Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i 

uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela / Helena Wrona-Polańska. - Kraków : Wydaw. 

Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - 319 s. 

sygn. 140591 

Zawiera dwie części z rozdziałami: 

 I. Przegląd literatury: 1. Definicje zdrowia i ich uwarunkowania; 2.Radzenie sobie ze stresem  

a zdrowie; 3.Podmiotowe i sytuacyjne determinanty zdrowia; 4.Twórcze radzenie sobie ze 

stresem jako warunek zdrowia, 

 II. Badania własne: 1. Założenia, metoda pracy i charakterystyka badanych grup; 2.Wyniki 

badań własnych – zdrowie a radzenie; 3. Radzenie a zasoby; 4. Zdrowie a zasoby; 

5.Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia; 6. Podsumowanie wyników i dyskusja; 

7. Zdrowie jako funkcja radzenia i zasobów w świetle teorii salutogenezy. 

 

37. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku / Andrzej Wojtczak. - 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. - 225, [1] s. 

sygn. 154631 / 61 

Zawiera rozdziały:  

1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego; 2. Zdrowie publiczne – definicje, cele  

i zadania; 3. U źródeł zdrowia publicznego; 4. Globalne wyzwania zdrowotne; 5. Polityka 

zdrowotna i polityka społeczna państwa; 6. Determinanty zdrowia; 7.Polityka prozdrowotna 

oraz promocja zdrowia; 8. Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia; 9. Zdrowie w 

programach organizacji europejskich; 10. Globalizacja a zdrowie publiczne; 11. Główne 

systemy opieki zdrowotnej; 12. Kształcenie i doskonalenie kadr zdrowia publicznego. 

 

38. Zdrowie - stres - choroba : w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-

Polańskiej. -Kraków : Impuls, 2008. -  398 s. 

sygn. 152181 

Zawiera części: 

 I. Zdrowie i zasoby; II. Stres a problematyka ja-cielesnego; III. Choroba somatyczna – konteksty 

psychologiczne i społeczne; IV. Cierpienie i śmierć z perspektywy psychologicznej, społecznej i 

fenomenologiczno-egzystencjalnej. 

  

39.  Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski; 

aut. Jerzy Bertrandt [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 405, [2] s. 

sygn. 152835 

Zawiera cztery części:  

I. Żywienie w systemie ochrony zdrowia społeczeństwa; II. Uwarunkowania sposobu żywienia się 

społeczeństwa; III. Racjonalizacja żywienia ludności i jej efekty; IV. Bezpieczeństwo żywności i 

żywienia. 

 

40. Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia : program autorski Wychowanie 

do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek. - Wyd. 1, (uzup.). - Warszawa : 

Instytut Psychosyntezy. Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 2012. -  

187 s. 

sygn. 154916, 157325 



Zawiera między innymi: Edukacja o sobie; Od wartości osobowych do duchowych: Moduł 1: 

Wielowymiarowość człowieka; Moduł 2:  Duchowy i energetyczny wymiar zdrowia i choroby; 

Moduł 3: Wartości humanistyczne i duchowe w zawodzie nauczyciela; Moduł 4: Promocja 

zdrowia jako nauka i praktyka poszerzania świadomości; Moduł 5: Zdrowie jako wartość 

etyczna w całościowym widzeniu człowieka i świata. 

 

ROZDZIAŁY, ARTYKUŁY I FRAGMENTY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH 

 

1. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska 

[et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 232-303 : Zdrowie i wybrane 

problemy zdrowotne dzieci i młodzieży 

sygn. 152661 
2. Edukacja zdrowotna / Barbara Woynarowska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, 

A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. -  Warszawa 

: "Żak", 2003. – S. 988 - 991 

sygn. 139749 / T.1 / 37(03), 140264pb 
3. Dylematy nauk o kulturze fizycznej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw człowieka / Antoni 

Kuśka // W : Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. 

Wojciecha Kojsa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 57-62 

sygn. 140533 

4. Lęki szkolne czy lęki rodzinne? / Elżbieta Nitendel-Bujakowa // W : Szkoła wobec problemów 

wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa. - Katowice : 

Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 47-55 

sygn. 140533 
5. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania 

fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Wyd.2 - Kraków : Wydawnictwo 

"Impuls", 2005. – S. 327-351 : Wychowanie zdrowotne w szkole. 

sygn. 144932 
6. Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. -  Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006. – S. 337-359 : Pedagogika zdrowia 

sygn. 146555 T.3 
7. Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / red. nauk. Bogusław Śliwerski. -  

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2010. – S. 149-173 : Pedagogika prenatalna. 

sygn. 146555 T.4 
8. Pedagogika zdrowia a zadania szkoły wobec zagrożenia zdrowia dzieci ze środowisk wiejskich w 

okresie wczesnej edukacji (na przykładzie Podkarpacia) / Czesław Lewicki // W : Szkoła wobec 

problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa. - Katowice : 

Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 23-36 

sygn. 140533 
9. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-

Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej, 2005. – S. 44-51 : Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna a szkolny program 

profilaktyki 

sygn. 144485 

10. Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. 

Johnson, Vivian McCann ; red. nauk. Maria Materska ; tł. Józef Radzicki. - Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 119-215 : Stres, zdrowie i dobre samopoczucie. 

sygn. 151941 
11. Realizacja w szkole programów profilaktycznych na przykładzie programu edukacyjnego dla 

młodzieży: „Już dziś mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka” / Maria Pułtorak, 

Agnieszka Wiśniewska, Maria Jodkowska, Barbara Woynarowska // W : Szkoła wobec problemów 

wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa. - Katowice : 

Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 115-121  



sygn. 140533 

12. Wychowanie zdrowotne / Joanna Bulska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V - Ż / 

[red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 tomu Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. – S. 499 – 503 

sygn. 139749 / 37(03); 140264 / 37(03) 

13. Wychowanie zdrowotne a społeczno-kulturowy kontekst promocji zdrowia / Gabriela Piechaczek-

Ogierman // W : Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. 

Wojciecha Kojsa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 63-68 

sygn. 140533 
14. Zdrowie i jego zagrożenia w świadomości młodszych uczniów / Gabriela Kapica, Marian Kapica // 

W : Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha 

Kojsa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001. - S. 11- 21 

sygn. 140533 
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