Premiera monograﬁi „Zdrowie Psychiczne”, 2022
W styczniu 2022 miała miejsce premiera monograﬁi autorstwa Ewy Wilczek-Rużyczki oraz Magdaleny Kwak
pod tytułem „Zdrowie Psychiczne. Współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania” wydana
przez Wydawnictwo Wyd. PZWL
Książka jest dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Medycznego PZWL.
Monograﬁa porusza zagadnienia w obecnych czasach niezmiernie ważne ze względu na występowanie wielu
czynników wpływających negatywnie na zdrowie psychiczne społeczeństwa. Wciąż bowiem rośnie liczba osób
mających problemy związane z ich zdrowiem psychicznym i to w każdej grupie wiekowej. Zjawisko to od ponad
roku ulega ciągłemu nasileniu w związku z zagrożeniami i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię
COVID-19, która stała się wyzwaniem nie tylko medycznym, lecz także społecznym i dla zdrowia psychicznego.
W książce zawarto informacje o zdrowiu psychicznym, jego determinantach i zagrożeniach, a także wzmacnianiu
zdrowia psychicznego według koncepcji salutogenetycznej i radzenia sobie ze stresem. Ze względu
na znaczenie tego wzmacniania uwzględniono dodatkowo praktyczne wskazania dotyczące realizacji
warsztatów, programów proﬁlaktycznych i podejmowania innych działań.
Publikacja „Zdrowie psychiczne. Współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania” adresowana jest
w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i ośrodków
szkolno-wychowawczych, nauczycieli, a także studentów kierunków przygotowujących do tych zawodów. Będzie
również cennym źródłem informacji na temat wzmacniania zdrowia psychicznego dla wielu innych grup
zawodowych, a także dla indywidualnego odbiorcy.
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