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Foclr*cznik je st znakermit;/m prr,.ewiiiJnikiem illa pralrti'k{:w
{przede wsz,vst ki m fi z'j uterape u tdłr'r. i trlił:ięgn iarclą)' 

.{.er: 
lrit -

r'ą,ielląi ohjętłlściclwll ttłtll {92 strclny} zai,viera aż i{r5 ł:iłrlv^
n'vch fotagrłlfii i rycirr. S[ariinnie r{obrłłnv ilratt:l.iat grirficz-;ll'
rrie t1rlkc przedstalr"ia p*glądowc zasłlr].v konrpresjłlt*rapii,
il]e takzę pozrt,ala lra samoc{eieinę naukę r*żIlych t*c}inik
tranclażłlivania i dolłłrru leczeltili r-lcisk*wego. łV fiprłlc$-
waniu zna1łrzło się: teź cłn: r't'icirie pcilstatv{irr.1,Cłl zagad-
riiefi k] in iczrr1.ch,r'łviąz;rnvch z przelvl ekłii ni ervi'elol ności łi
źl lliq. (,zvtt'iliik l;tptlłna!c sił. rl'igc z |'l|.t)Łllcllruir i.a ąltrt.r{

ku poch*clzetriii żvllrego tłraz łlbrzeltu p*c}rilelzenia ii*rfa-
t vc zn*gtl" F}orttszonł t enla t ba nrl ażv i lv vrtlb {iiv .u6 ; 5Ę6 ltl,v*cl-l

stt} s*!l.łl n\rc|r rv konrp resj cterapi i *rir z pre*clstarv iłrro z* s;rci1,

ic}r rtolrnrit. '{.etł łł.traitcyjnic rr'ydan,v' zwięzt1' i plrzejr"zv-tty
p odręł":zni lr j est' pł;zvcj ą. n a'i aką śrotlorvi s lqo fi zj otcrapeu tłirv
i pieięgniareli E:d dawria czekaicr.
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N i e pełnospraw ność i ntel ektual n a _ eti op atoge n ezo,
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rii ir4 ca łe;śc i cl -

weg* sprljrzenia ira niepetncrsprawnaść inieiektualna' Alrtorzy
tej pracy zbir:r*wej przedst*rviają m' in. definicie niepetnł:-
spra*'irości intelektłlalnej, j*:j cpidemii:logię i iliagllcZe, a także
parus;łają prtłbl*n: przyc?.Yll rriepełnł:sprarr'ności ir:teie]ttua!-
n*j. W trtan*gra{ii on:ołvictltł ł:iekt*re rlziałanią telapeutl.czne
pł:dejm*rvan e wołrer: csob z n iepełnr:sprarą'l:cś c ia i litei ektu ai-
t:ą, a takze pł:trzeł:ę ilbję.cia ter:aplią rcdzirry clziecka nieprełno-
sp{awilrs* inteiektrłalnie. {}s*hne mieisce prłśrr,iecono takilrr
zagadnieniclm, jak ttl.Órczłrsć *srib rri*ilełnospra*'nr.clr itrte-
}ektrralnie czv icłr s*ił^srralność" Fłłświęc*no uwł}gę problenr*-
rvi stygrnatyzu''' oscib z niepetnosprar'l.nErścią intelektuałr:ą"
Zajęttl się specyirką ł:rpieki s*cja}nej nad niepetnospraw'n'vtrri
inteleiqtuahrię *r;rz cl{brtą li*ztałcenia adr*scwaną cto tych osr1Ł:.

Rardz<r prevdatn1,rr: r*zdziaienr !*st r*złiział prredstłtwiłqqci.
aspektv pra\l/lle i *rzecznietwą: u r;soł: z niepełn*sprar,r.nEłścią

intelektualną !l* potrskim ustalvodałr.st1.t.ie. Reasr.rt:utjac: itltl*
nografia prezelltuje iłrterd;,*sc'vplinilrn* pr.:rieiścit .i* r:iep*l-
nł}sprlllt]nfiści intei*ktualnej, łączilc pers|rŁ.ki\.!,-\ : illĆLj\..Z]l:i..

psvch*iogi czitą, sp*teczn a i peela gi.-qi cz llii'
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