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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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державний аграрний університет.
За сучасними уявленнями здоров`я розглядають не як суто медичну, а як
комплексну проблему, складний феномен глобального значення. Тобто
здоров’я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна,
медична категорії, як об`єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і
суспільна

цінність,

явище

системного

характеру,

динамічне,

постійно

взаємодіюче з оточуючим середовищем. Звідси походить загальноприйняте у
міжнародному співтоваристві визначення здоров`я, викладене в Преамбулі
Статуту ВООЗ (1948 р.): "Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".
Дискусія щодо визначення поняття здоров’я ще триває, але важливим є
визнання того, що здоров’я людини не зводиться до фізичного стану, а
передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров’я.
Світова наука розробила цілісний погляд на здоров`я як феномен, що
інтегрує принаймні чотири його сфери або складові - фізичну, психічну
(розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід`ємні одна від
одної, вони тісно взаємопов`язані і саме разом, у сукупності визначають стан
здоров`я

людини.

Для

зручності

вивчення,

полегшення

методології

дослідження феномена здоров`я наука диференціює поняття фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров`я.
До сфери фізичного здоров`я включають такі чинники, як індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму
в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного
розвитку органів і систем організму.
До сфери психічного здоров`я відносять індивідуальні особливості
психічних

процесів

і

властивостей

людини,

наприклад

збудженість,

емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяви, почуттів тощо. Психічне
здоров`я пов`язано з особливостями мислення, характеру, здібностей. Всі ці
складові і чинники обумовлюють особливості індивідуальних реакцій на
однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів.
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Духовне здоров`я залежить від духовного світу особистості, зокрема
складових духовної культури людства - освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація,
ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у
контексті власних ідеалів і світогляду - все це обумовлює стан духовного
здоров`я індивіда.
Соціальне здоров`я пов`язано з економічними чинниками, стосунками
індивіда із структурними одиницями соціуму - сім`єю, організаціями, з якими
створюються соціальні зв`язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист,
охорона здоров`я, безпека існування тощо.
Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних
соціальних прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і
технологій, їх суперечливий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і складові
створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво
позначається на здоров`ї людини. У загальному вигляді соціальне здоров`я
детерміноване характером і рівнем розвитку головних сфер суспільного життя в
певному середовищі - економічної, політичної, соціальної, духовної.
Таким чином, у реальному житті всі чотири складових (соціальна,
духовна, фізична, психічна) діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає
стан здоров`я людини як цілісного складного феномена.
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