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ojęcie,,niepełnosprawności intelektualnej', jest stosunkowo nowe. Ter-
minologia z nim zwiqzana nie jest w związku z tym w petni uporządko-

wana' a jej zakres podlega pewnej zmienności zaleznie od aspektu, w jakim
jest rozpatrywana. Najog.Ólniej biorąc, kwestie dotyczące niepełnosprawno-
ści intelektualnej tozpattywać, mozna z rlznych perspektyw: medycznej,
psychologicznej, społecznej, pedagog icznej czy pr awnej. Warto podkreślić,
iz sama n'azwa,,niepełnosprawności', powstała w dużej mierze na skutek
tych trendÓw w pedagogice specjalnej i psychologii, ktÓre zmlerzaty do odej-
ścia od terminÓw stygmatyzujących osoby niepełnosprawne' takich jakuży.
wane dawniej w formalnej diagnostyce psychiatrycznej okreŚlenia: debili-
zmLL' imbecylizmu i idiotyzmu. Historycznie tzecz biorąc, analizowane poję-
cie obarczone byto niemałą liczbąmitÓw i stereotypÓw nie mających w swej
istocie wiele wspÓlnego z tzeczywistymi cechami grupy osÓb ujawniających
niepełnosprawności intelektualne. Dla określenia osÓb, ktÓre pod wzglę-
dem umystowym odbiegaj4 od pewnej umownie przyjętej normy' używano
takich terminÓw, jak na przyktad: niedorozwinięci umrystowo, upośledzeni
umystowo, opÓźnieni w rozwoju umrystowym, dzieci specjalrtej troski, otigo-
frenicy, osoby z odchyleniem od norn'Ly, sprawni inaczej, inwalidzi czy kalecy.
od pewnego czasu można zaobserwować tendencję do preferowania określe-
nia niepełnosprawność umysłowa lub intelektualna, co wiąze się ze wspo-
mnianym juz nowym podejściem do problemu.

Samo pojęcie niepetnosprawności intelektualnej jest bardzo szerokie
ze wzgIędu na istniejące bardzo t6żne stopnie niepetnosprawności i towa.
r zy sz ące im zr 6 znicowane z abur z enia Sprawno ś ci mot ory cznej, z achowania
się, motywacji, emocjonalności, i w ogÓIe wszelkie dysfunkcj e.Badacze sątez
dziś zgodni odnośnie do tego, że niepełnosprawność intelektualna nie sta.
nowi żadnej określonej jednostki chorobowej, Iecz jest zespołem skutkÓw
rozmaitych w swej etiologii stanÓw chorobowych i uszkodzetl'układu nerwo-
wego. Niepełnosprawność intelektualn4 określa się najczęściej jako trwaty
stan ogÓlnego zmniejszenia mozliwości rozwojowych, zwłaszcza intelektu.
alnych, manifestujący się w obszarze przystosowania się do zewnętrznych,
spotecznych warunkÓw, spowodowanych bardzo wczesnymi i jednocześnie
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nieodwracalnymi zmianami patologicz:nyml w ośrodkowym układzie nei..
Wowym. Podkreślić Łrzeba, iż niepełnosprawność intelektualna nie je'..
chorobq, jest natomiast naturaln4 formq ludzkiej egzystencji o odmiennr i:'
przebiegu rozwoju. Towarzyszq jej istotne deficyty w zakresie zachorr.a:'
adaptacyjnych (w szczegÓlności niezalezności i odpowiedzialności). Przr .-

muj4c inn4, nieco bardziej społeczną perspektywę' mozn auznać., iz za osob=
z niepełnosprawności4uważać można kogoś' kto z powodu l7tazu) chorob.'
lub wady wrodzonej ma powazne trudności albo nie jest zdolny wykonys.ac
czynności, ktÓre osoba w tym Samym wieku, rozwijająca się bez zaburze:-
jest zdoln a r ea|lzow ać'

Wszystkie powyzsze uwagi jednoznacznie sugerujq, iż w przypadku nie-
petnosprawności intelektuainej mamy do czynienia z problemem iardzo zło-
zołnym, wielowymiarowym, wymagaj qcym anali zy z r lznych nau kowo -t e o r e.
tycznych perspektyw' co w konsekwencji prowadzić musi do uwzględnienia
interdyscyplinarnego charakteru wszelkich badari i opracowari. Dobrze sie
więc stało , iz zesp6ł redakcyjny w osobach Kingi Bobiriskiej, Tadeusza Pie-
trasa i Piotra Gateckiego podj4ł się ambitnego zadania opracowania szerokie.
monografii, ktÓra uwzględniałaby problematykę niepetnosprawności z czte-
rech głÓwnych perspektyw: etiopatogenetycznej, epiderrriologicznej, diagno.
stycznej i terapeutycznej' Takie ujęcie problematyki niepełnosprawności dość
jednoznacznie sugeruje, z jednej strony, biomedyczny charakter opracou,a-
T|\a) z drugiej - ksiązkę' w ktÓrej uwzględniono także szerzej psychoiogiczne,
pedagogiczne, społeczIle) a nawet prawne aspekty analizowanego zjawiska.
Z poczynionych w pierwszej części recenzji uwag wstępnych wynika dość ja-
sno' iz nie sposÓb jest zajmować się kwestiq niepetnosprawności intelektu-
alnej bez uwzględnienia jej wielowymiarowego, interdyscyplinarnego i kom-
pleksowego charakteru. Lektura recenzowanej pracy, a zwłaszcza układ
i kolejność poszczeglinych rozdział, w oraz tch merytoryczna zawartość jed-
jaoznacznle wskazuje na to, iż powyzszy warunek zostat w petni zrealizowa-
ny. Powstałabardzo obszerna monografra, unikalna pod względem zakresu
i treści, niemaj4ca na polskim rynku wydawniczym zadnej konkurencji czl.
tez odniesienia. Brak bowiem w Polsce pozycji, ktÓra w sposÓb tak wnikliw;:.
rzeŁelny i kompleksowy omawia te aspekty niepetnosprawności, ktÓre odno-
sz4 się do jej genezy, epidemiologii, a takze bardziej szczeglł'owych kwestii
zw l'4z alry ch z p o st ęp owan iem d i a gno sty czno -t et apeutycz nym.

Recenzowany tom składa się z czternastu rozdziaŁlw dotyczqcych wybra-
nych zagadnieri analizuj4cych szeroko qjętą niepełnosprawność intelektualną
cz łowieka r o zp atry waną w czter echwspominanych j uż pod stawowych wymia-
rach czy obszarach - etiopato gonezy, epidemiologii, diagn ozy i teiapii. Warto
już w tym miejscu recenzji podkreśIić, iz przyjęty przez redaktorbw mono-
grafii uk.tad ksi4żki, tzn. kolejność poszczegÓlnych jej rozdziałlw t części., jest
przemyślany, konsekwentny, a zawartość treściowa wszystkich rozdział'ow
pozwala uznać, iz idn autorzy dołożyli wszelkiej staranności, aby praca byta
aktualna' tzn, uwzględniata najnowsz4 literaturę przedmiotu o,i,wyniki ba-
dan, zarÓwno-tych ostatnio prowadzonych, jak i bardziej historycznych, two-
rzqcych kanon wiedzy w zakresie niepetnosprawności intelektuui""j.
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Pierwszy rozdział ksiązki, autorstwa K. Bobifiskiej i P. Gateckiego zaty-
tutowany zostat ,,Rys historyczny, terminologia, definicja, nozoiogia, kryte-
tia rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej'' i stanowi doskonate
wprowadzenie w analizowaną problematykę. Podobnie ocenić nalezy kolejne
tozdztaŁy _ drugi (autorzy: T. Pietras' A' Witusik, K. Bobiriska, A. Florkow-
ski' M. Talarowska i M. Banasiak) pt. ,,Epidemiologia niepełnosprawności
intelektualnej'' i trzeci-,,Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej''. Roz-
dziaŁ ten składa się z ttzech wyodrębnionych części. Pierwsza zatytułowana
zostaŁa,,Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności
intelektualnej u osÓb dorosłych',, ajej autorami sąA. Porzycka, R. Wujcik, A.
orzechowska, A. Witusik i T. Pietras. Druga część,rozdziaŁutrzeciego (autor-
ka A' orzechowska) nosi tytut ,,Diagnoza zaburze osobowości u osÓb z nie.
petnosprawnościq intelektualną,,, a ttzecia to ,,Wybrane aspekty diagnozy
i terapii osÓb z niepełnosprawności4 intelektualnq'' (autorka J. Wyczesany).

Rozdział, czwarty monografii poświęcony jest waznym dla kiinicystÓw,
kwestiom dotyczących etiologii, patogenezy, a takze wybranym jednostkom
klinicznym i chorobowym przebiegającym z niepełnosprawnością intelektu-
alną. RÓwnież i ten rozdział składa się z kilku, tematycznie wyodrębnionych
części, Pierwsz a z nich omawia neurorozwoj owy paradygmat patogen ezy nie -
petnosprawności intelektualnej (autorzy: T, Pietras, A. Witusik, M. Panek,
J. Rodak, J. Szemraj), druga analizuje zalezności pomiędzy ciqząi okresem
okołoporodowym a rozwojem układu nerwowego w kontekście niepetnospraw-
ności (autorzy: J. Rodak, A. Witusik, T. Pietras),trzecl'a natomiast poświęco-
na jest relacjom pomiędzy mutacj.ami jednogenowymi a niepełnosprawnością
(autotzy: T. Pietras, M. Pacholczyk, A. Witusik, K. Bobi1rska, K. Jastrzębski,
P. Gałecki). Kolejne części tozdztaŁu czwartego omawiają genetyczne przy-
czyny niepełnosprawności intelektualnej (autorzy: M. Pacholczyk, T. Ferenc),
zespÓł Downa (autorki: M. Pawełczyk i M. Pacholczyk) wraz ze stosownymi
oddziaływaniami terapeutycznymi specyficznymi dla tego rozpoznania (au.
torka M. Talarowska) oraz na koniec zespÓł Retta (autorzy: M. Pacholczyk,
A. Kultys, E. Buczyriska, A. Dutkowska, T. Pietras, A. Witusik).

Kolejny piqty r ozdział z atytułowano,,WspÓtchorobowo ść niepełnospraw-
ności intelektua1nej''. W jego skład wchodzą trzy odrębne części. Pierwsza
z nich poświęcona jest relacjom pomiędzy niepełnosprawnościąa autyzmem
(autorzy: A. Witusik, T. Pietras, E. Buczyriska, A. Kultys), drugi analizu-
je powiązanie między padaczką a niepełnosprawnością (autor J. Wendorff),
trzeci natomiast dotyczy porażenia mÓzgowego w kontekście niepełnospraw-
ności (autor K. Gbyl).

Z ttzech części składa się następny szÓsty rozdziat pt. ,,Specyfika diagno-
zy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osÓb z niepełnospraw-
nościq inte1ektua1nq,'' Pierwszaczęść omawianego rozdziału, napisa:naprzez
K. Bobiriską i P. Gałeckiego, analizuje kwestie zwi4zane z badaniem psychia-
trycznym i farmakoterapią u osÓb z niepełnosprawnością intelektualną, dru-
ga część, dotyczy diagnozy psychologicznej (autorka M' Talarowska), trzecia
natomiast analizuje problemy dotycz4ce zdrowia somatycznego u niepełno-
sprawnych (autorzy: T. Pietras, A. Witusik, M. Panek, P. Kuna, P. G.Órski).
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Warto w tym miejscu dodać, iż imponująca jest rzetelność, autorÓw, się.
gają bowiem oni w swych opracowaniach do najnowszej, szerokiej literatury
przedmiotu, umiejętnie i konsekwentnie ją wykorzystując. Trzeba tez dodać,
iż redaktorzy recenzowanej monografii z duząkonsekwencją i starannościq
realizowali swoje zadania, dbaj4c o komplementarność wyodrębnionych roz-
dziaŁ6w, atakze jasnośÓ w zakresie kryteriÓw przyjętych podczas wyrÓżnia-
nia poszczegÓlnych części książki.

Kolejny siÓdmy tozdzia!, omawia ważne kwestie dotyczqce stygmatyzacji
osÓb z niepełnosprawnością. Jego autorami są P. Świt"j i.l. WciÓrka.

Jako odrębny problem potraktowano adolescencję osÓb z niepełnospraw-
ności4. Problemom tym poświecony jest Ósmy rozdział autorstwa A. Gutow-
skiej. RozdziaŁy: dziewi4ty (autorA. Depko) i dziesi4ty (autorkaA. Gutowska)
analizują kolej no s eksualno ść niepełnosprawnych i ich mozliwo śc i tw 6r cze.

Szczegllnie w azną rolę odgrywa poświęcony szeroko rozumianej terapii
rozdział jedenasty. Składa się on z pięciu części, Pierwsza z nich, stanowi4ca
swoiste wprowadzenie do rozdziału. omawia standardy postępowania z oso-
bą niepełnosprawną intelektualnie w kontekście diagnozy i terapii (autor A.
Witusik). Druga część zatytułowana została ,,Rehabilitacja osÓb z niepełno-
sprawnością intelektualną'' (autorki: J. Wyczesany i E. Dyduch) i poświę-
cona jest gtÓwnie rozwijaniu i doskonaleniu aktywności zawodowej u nie-
pełnosprawnych w wieku rozwojowym. Część trzecia natomiast (autorka
A. B ombi fr ska. D om z ał) doty czy komunikacj i w Sp omag ającej i alter naty w nej
w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. M. Furgał jest nato-
miast autorem czw attej części rozdziału jedenaste go zatyttlłowanej,,Tera-
pia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektuaIn{,. RozdziaŁ ko czy
część piąta autorstwa A. Gutowskiej zatytułowana ,,Arteterapia jako forma
rehabilitacji osÓb niepełnosprawnych intelektualnie''.

P. Gałecki, K. Eichstaedt oraz K. Bobifiska są natomiast autorami toz-
dziaŁu dwunastego poświęconego aspektom prawnym i orzecznictwu u osÓb
z niepełnosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie.

Przedostatni, trzynasty rozdział zatytułowany,,opieka socjalna nad
osobami z niepetnosprawnością intelektualną,' składa się z dwÓch części.
Pierwsza z nich (autorka A. Gutowska) omawia zagadnienia związane z pra-
cą socjalną z osobami niepełnosprawnymi, drugi (autorka B. Wiśniewska)
analizuje psychologtczne i pedagogiczne aspekty leczenia i opieki instytucjo-
nalnej osÓb z głębsząniepełnosprawnością intelektualną.

Monografi ę zamyka czternasty rozdział. omawiający system ksztatcenia
specjalnego dzieci, młodziezy i dorosłych osÓb z niepetnosprawnością inte-
lektualną (autorka E. Dyduch).

Warto w tym miejscu podkreślić, iz wszystkie rczdziaŁy książki charak.
teryzują się wysokim poziomem naukoWYffi, szeroko uwzględniają najnow-
szą literaturę przedmiotu, sq czytelnie, jasno i konsekwentnie zredagowa-
nie, co w efekcie pozwoliło uzyskać duząspÓjność zatlwno catej monografii,
jak i jej poszczegllnych rozdziaŁlw czy części. Trudno w tym miejscu nie za-
uważyć,, iż redaktorom książki udało się z duzym powodzeniem zapewnić
wysoką spÓjnośÓ i komplementarność opracowania, zarlwno pod względem
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tematycznym, jak i formalnym. Biorąc pod uwagę znaczn4Iiczbę autorÓw
(34 osoby) oraz rozmiaty całego przedsięwzięcia wydawniczego (ksiązka
Iiczy 656 stron), było to zadanie trudne i wymagaj ące Znacznego wysiłku
or ganiz acyj ne go i wy sokich komp et encj i meryto ry czny ch.

Monografia pt.,,Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogerreza,
epidemiologia, diaglaoza' terapia'' pod redakcją Kingi Bobiriskiej, Tadeusza
Pietrasa i Piotra Gałeckiego stanowi nadzwyczajwazne i wartościowe przed-
sięwzięcie wydawnicze, trudno tez przecenić jej walory poznawcze i prak-
tyczne, Książka prezentuje wysoki poziom naukowy, ma interdyscyplinarny
charakter, poszerza istotnie i porządkuje wiedzę o istocie niepełnosprawno-
ści intelektualnej jej genezie, epidemiologii oraz diagnozie i terapii.

Anna Dobrychtop
Petnomocnik ds. Osob Niepetnosprawnych w PWSZ w Gorzowie Wietkopotskim
Dr hab. Mirostaw Kowalski
U niwersytet Zietonogorski

Barbara Kromolicka (red.\, Z pomocą cztowiekowi.
Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby,
Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit", Torun 2012, s.224

f r,o.oua, śmierć, cierpienie oraz kontekst, w ktÓrym się ujawniają, spo-
\rsÓb ich oddziaływania na czł'owieka i środowisko, w ktÓrym funkcjo-
nują, to tematy wciąz aktualne i dość często podejmowane w litetatutze,
dyskusjach, analizach naukowych, ale przede wszystkich powszechnie
doświadczar'e ptzez ludzi w ich codziennej egzystencji' Zdrowie jest od-
czuwane i pożądane jako wartość' ktÓra daje poczucie zadowolenia. Jako
dynamiczny proces jest nieodłączną częścią ludzkiej natury, podobnie jak
choroba oraz b6I, cierpienie i bezsilno ść, z nią związana. a w koricu śmierć.
Często jednak można odnieść wrazenie, ze nie we wszystkich ważnych ob.
szarach zycia i dziataniach jednostki zagadnienia te są postrzegane jako
wazne elementy znajdujące istotne zastosowanie i cieszące się stusznym
zainteresowaniem. P t zy czyny takiego stanu t zeczy należałby doszukiwać
się w tym, iz są to zagadnienia trudne, delikatne i dotyczące tego obszaru
zycia ludzkiego, o ktÓrym kazdy najchętniej chciałby ZapomnieÓ' omijając
te odwieczne i naturalne problemy zwi4zane z chorobą, starością, aprzede
wszystkim z umieraniem.

Książka pod redakcj4 prof. dr hab. Barbary Kromolnickiej to zbi6r ar-
tykułÓw rlznych autorÓw koncentruj ących się na problematyce choroby
termalnej i śmierci, a takze umieraniu. Jest to pozycja ukazująca nauko-
wo.praktyczną Specyfikę tego problemu, co we wspÓłczesnej rzeczywistości,
skoncentrowanej głÓwnie na kulcie młodości, pięknych, wysportowanych
i zadbanych ciałach, cywilizacji preferującej postawy hedonistyczne i mate-
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