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Ustawa o ochronie zdrowia psychiczne go z 19 sierpnia rg94 r. gwaran-
tuje osobom chorym psychicznle i upośledzonym umysłowo wielostronn4
i powszechnie dostępn4 opiekę zdrowotn4 oraz inne formy opieki i pomo.
cy'. Jak pisz4 autorzy we Wstępie omawianej publikacji, zjawisko upośle-
dzenia umysłowego obejmuje prawie t% całej populacji, a ryzyko wyst4pie.
nia zaburzeri u osÓb z obnizonym poziomem intelektualnym jest 3.4 razy
większe niz W populacji osÓb z prawidłowym poziomem inteligencji (s. s).
Jest to więc problem dotycz4cy sporej grupy os.Ób, jak pokazuj 4 rozmaite
raporty dotycz4ce osÓb niepełnosprawnych _ właśnie ta populacja jest na-
razona najbardziej na wykluczenie społeczne i brak Zrozumienia.

Auto rzy wska ZLLj ą n a trudnoś ci w Szacowaniu częstotliwo ś ci występ owa-
niazaburzenpsychicznych u osÓb upośledzonych umysłowo : Wzrost wskaź-
nika zaburzeft' zdrowią psychicznego u osÓb upośledzonych umysłowo tłuma.
czy się uszkodzeniami ośrodkouego układu nerwou)ego, trudnościami w ko.
munikacji uerbalnej, powtarzajqcymi się stratami, separacjami, trudnościa.
mi w ra.dzeniu sobie Z problemami życia codziennego wynikajqcymi z niskie.
go poziomu inteligencji, za'burzeniami życia rodzinnego, zaburzeniami zdro-
wia psychicznego rodzicÓw, niskq samoocenq będqcq tuynikiem powtarzajq-
cych się niepowodzefi., odrzucenia przez rodzinę i rowieśnikÓu, I,{ie mozna też
paminqć roli etykietowanio., społecznego nz'Znlcząniq' osÓb niepełnospraw-
nych, braku perspektyu samodzielnego funkcjonolDania społecznego (s. r7).
Jednakze mozna wskazać na większą podatność osÓb niepełnosprawnych
psychicznie na Zachorowania na depresję, zaburzenia adaptacyjne czy lęk
-+ W stosunku do ogÓłu (s. 19). Ptzez wzgl4d na utrudnion4 niekiedy ko.
munikacj ę z o sob ami niepełnosprawnymi psychi cznie, trud.no diagno zow ać
i rozpo Znaw ać, zaburzania.

Ta niezb>,t obszerna publikacj a Zav{uera skondensowan4 wiedzę z zakre.
Su wspÓłczesnej problematyki zaburzen psychicznych u osÓb upośledzo.
nych umysłoWo, popart4 (najczęściej) angloj ęZsrczn4 literatur4 przedmio.
tu. P oc Z4w szy od zagadnieri Zv{L4Zanych Z r ozp oznaniem i symptop atolo gi ę,
sko ri czyws Zy n a ob s zar ach b ardzi ej szcze g Ółowych, j ak zabur ze ni a n astroj u
i emocji, samobÓjstwa i prÓby samob6jcze, zaburzenia lękowe i zaburzenia
zachowania. ostatnie rozdztały ksi4zki dotycz4leczenia zablrzeri i hospita.
lizacji osÓb upośledzonych umysłowo.

Warto Zapoznać się z omawian4 publikacj4, sdyz stanowi swoiste kom.
pendium wied,y dla lekarzsr psychiatrÓw i psychologÓw zajmuj4cych się
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. ooo

'Zob. Ustąwą o ochronie zdrowiapsychicznego z19 sierpnia 1994 r., całość na stronie:
http : / / w w w .w zp s .pI / akty _pr aw ne / t 9_ o B_ t g 9 4o chr _z dr _p sy ch.p df .
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