Uposledzenie Umyslowe
Termin "uposledzenie umyslowe" jest czesto mylnie rozumiany i przez to moze stac sie pietnem.
Wielu ludzi uwaza, ze uposledzenie umyslowe oznacza tak niski iloraz inteligencji, ze dana osoba
w ogóle nie jest w stanie sie uczyc i byc samodzielna w jakimkolwiek zakresie. Osoba, w
przypadku której postawiono diagnoze uposledzenia umyslowego, istotnie ma niski iloraz
inteligencji i znaczne trudnosci adaptacyjne w codziennym zyciu. Pomimo tego wiele
opóznionych w rozwoju umyslowym dzieci potrafi sie duzo nauczyc i po osiagnieciu doroslego
wieku prowadzic czesciowo niezalezne zycie. Najwazniejsze jednak jest to, ze opóznienie w
rozwoju umyslowym nie pozbawia jednostki zdolnosci do cieszenia sie zyciem.
W przeszlosci, gdy stwierdzano znaczny stopien uposledzenia umyslowego, doradzano zwykle
rodzicom, by oddali dziecko do odpowiedniego zakladu opiekunczo-leczniczego. Dzisiaj poglad w
tej sprawie jest inny. Zaleca sie obecnie, by dzieci uposledzone umyslowo pozostawaly w
rodzinach i braly mozliwie pelny udzial w ich codziennym zyciu. Maja one prawnie
zagwarantowane prawo do nauki, jak i pozostale prawa socjalne.
Uposledzeniu w rozwoju umyslowym moga towarzyszyc jeszcze inne problemy o podlozu
fizycznym i psychicznym. Dziecko moze miec dodatkowo uposledzona zdolnosc widzenia,
slyszenia i mówienia. Wszystko to sklada sie na ogólne obnizenie jego mozliwosci rozwojowych i
losowych.
Niezbedne jest, aby uposledzone dziecko przeszlo kompleksowe badania w celu ustalenia, jakie
sa jego obciazenia, ale takze, jakie ma mocne strony, które zwiekszaja jego szanse. Tak
wszechstronnych badan nie jest w stanie przeprowadzic jeden specjalista. Pediatra zbada
dziecko od strony ogólnomedycznej, ale wskazane jest takze uzyskanie oceny neurologa,
psychologa, psychiatry, pedagoga, logopedy, otolaryngologa, okulisty, fizykoterapeuty.
Koordynowaniem tych badan zajmuje sie zwykle pediatra lub psychiatra dziecieco-mlodziezowy.
Pediatra lub psychiatra, pod którego opieka jest dziecko, zleca potrzebne badania i konsultacje u
innych specjalistów, zbiera i analizuje wyniki, wreszcie wspólnie z rodzicami i szkola ustala
kompleksowy program leczenia i edukacji.
Na postepy dziecka w rozwoju umyslowym negatywnie wplywaja zaburzenia afektywne
(emocjonalne) i zaburzenia zachowania, które czesto wystepuja u uposledzonego umyslowo
dziecka. Wiekszosc opóznionych dzieci zdaje sobie sprawe z faktu pozostawania w tyle za
rówiesnikami. U niektórych ta swiadomosc wywoluje frustracje, zamkniecie sie w sobie, staly
niepokój lub prowokuje do "zlych" zachowan w celu zwrócenia na siebie uwagi innych dzieci lub
doroslych. U nastolatków i osób pelnoletnich moze sie rozwinac depresja. O mozliwosci
wystapienia depresji trzeba zawsze pamietac, a poniewaz osoby opóznione w rozwoju
umyslowym maja ograniczone umiejetnosci jezykowe i nie potrafia mówic o swoich uczuciach,
nalezy zwracac uwage na ewentualne pojawienie sie problemów wychowawczych, zaburzen
jedzenia i snu, co moze sygnalizowac depresje.
Wczesne wykrycie zaburzen psychicznych u opóznionych w rozwoju umyslowym dzieci
oznacza wczesne podjecia leczenia. Wbrew powszechnemu mniemaniu leczenie
farmakologiczne nie jest tu jedynym sposobem postepowania, bowiem w wiekszosci przypadków
efekty przynosza równiez inne formy leczenia znane w psychiatrii.
Okresowe konsultacje psychiatryczne pomagaja i dziecku, i calej rodzinie sprecyzowac, jakie
moga byc w danym przypadku oczekiwania i jakie sa ograniczenia, jak zwiekszyc wspólne
szanse i jak je wykorzystywac, jak radzic sobie z nieuniknionymi stresami.

