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Niniejszy zbir artyku‡w prezentuje problematykŒ zdrowia i niepe‡nosprawnoAci w sposb interdyscyplinarny, podkreAlaj„c znaczenie czynnikw psychologicznych oraz kulturowych.
Idea przygotowania tomu zrodzi‡a siŒ w Katedrze Psychologii Zdrowia
i Rehabilitacji Wydzia‡u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ktrej pracownicy, doktoranci i wsp‡pracownicy prowadz„ badania nad zjawiskami
zwi„zanymi z percepcj„ oraz definiowaniem zdrowia i niepe‡nosprawnoAci
z perspektywy wielorakich kontekstw kulturowych.
Niniejszy zbir jest kontynuacj„ trzech wczeAniejszych tomw zatytu‡owanych: Kulturowe i spo‡eczne aspekty niepe‡nosprawno*ci, Kulturowe oraz
spo‡eczne aspekty zdrowia i obrazu cia‡a oraz Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospo‡eczne i zawodowe, wydanych rwnie¿ przez Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezentowany tom, w zamyAle autorw i redaktorw, jest przyk‡adem
wsp‡czesnej refleksji nad nowymi kierunkami rozwoju psychologii rehabilitacji. Obecnie nie tylko podkreAla siŒ istotnoAC dzia‡aæ nastawionych na dobro
odbiorcy oddzia‡ywaæ rehabilitacyjnych w rodzaju wzmocnienia (ang. empowerment) podmiotowoAci osb rehabilitowanych czy planowania dzia‡aæ
skoncentrowanych na beneficjencie (ang. person-centered planning), lecz tak¿e
umo¿liwianie rozwoju perspektywy emicznej, poprzez wspieranie ruchw
samoorganizuj„cych, kulturotwrczych osb niepe‡nosprawnych. DziŒki temu
coraz wiŒcej osb z niepe‡nosprawnoAci„ ma szansŒ staC siŒ ekspertami
w zakresie w‡asnego rozwoju i partnerami sprawnych specjalistw w procesie
rehabilitacji. Jest to realizacja zasady podnoszonej przez aktywne Arodowiska
osb niepe‡nosprawnych, znanej jako Ðnic o nas bez nasG.
Prezentowane treAci wskazuj„, ¿e znajomoAC kontekstu kulturowego mo¿e
byC jednym z wa¿niejszych czynnikw sukcesu procesu rehabilitacji. Niezale¿nie
bowiem od tego, czy pracujemy z osobami niepe‡nosprawnymi Awiadomymi
swojej odmiennoAci kulturowej, czy z imigrantami, ktrzy pochodz„ z odmiennych kultur etnicznych, adekwatnoAC metod powsta‡ych i znormalizowanych na
populacji kultury, z ktrej pochodzi specjalista, mo¿e zniekszta‡caC obraz
diagnostyczny, powstaj„cy w efekcie u¿ycia tak przygotowanych narzŒdzi. Za
narzŒdzie diagnostyczne nale¿y rwnie¿ uwa¿aC doAwiadczenie diagnosty,
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nabyte z regu‡y w jednym kontekAcie kulturowym. NieuAwiadomienie
opisanych procesw mo¿e nara¿aC specjalistw rehabilitacji na dzia‡anie zgodnie ze stereotypami podzielanymi we w‡asnej grupie odniesienia i ograniczaC
zakres oferowanej pomocy.
S„dzimy zatem, ¿e znajomoAC r¿nic kulturowych w coraz bardziej
wielokulturowym otoczeniu pozwoli obecnym i przysz‡ym specjalistom
rehabilitacji na rozwijanie umiejŒtnoAci pracy z bardzo r¿norodn„ grup„ osb.
Tom sk‡ada siŒ z jedenastu artyku‡w pogrupowanych w trzech czŒAciach.
Pierwsza czŒAC obejmuje analizŒ znaczenia czynnikw kulturowych zwi„zanych z dbaniem o w‡asne zdrowie. W rozdziale pierwszym Olga KŒska oraz
Kamilla Bargiel-Matusiewicz zwracaj„ uwagŒ na kulturowy kontekst dbania
o w‡asne zdrowie w grupie osb z cukrzyc„ typu 2. Autorki wskazuj„, ¿e pewne
wzorce kulturowe, poprzez wartoAci, jakie s„ dziŒki nim promowane, mog„
utrudniaC przestrzeganie zaleceæ lekarskich, szczeglnie w odniesieniu do
wskazaæ zwi„zanych z diet„. W kolejnym rozdziale Lia Sayadyan omawia
problem dostŒpnoAci us‡ug medycznych dla kobiet z niepe‡nosprawnoAci„
w Armenii. Autorka analizuje przyczyny i skutki problemw, jakie pojawiaj„
siŒ w tym zakresie.
Drug„ czŒAC zbioru poAwiŒcono kulturowym kontekstom percepcji niepe‡nosprawnoAci oraz dzia‡aæ podejmowanych wobec osb z niepe‡nosprawnoAci„.
W pierwszym rozdziale tej czŒAci El¿bieta Zakrzewska-Manterys opisuje
niepe‡nosprawnoAC w kontekAcie badaæ socjologicznych. Autorka wskazuje
zarwno kontekst historyczny, jak i bardziej wsp‡czesne teorie socjologiczne,
ktre odwo‡uj„ siŒ do pojŒcia zdrowia, choroby oraz niepe‡nosprawnoAci.
W kolejnym rozdziale Piotr Tomaszewski i Ewelina Moroæ przedstawiaj„
dwa r¿ne sposoby definiowania g‡uchoty (medyczny oraz socjokulturowy)
oraz konsekwencje przyjŒcia okreAlonego sposobu rozumienia g‡uchoty.
Autorzy prbuj„ rwnie¿ odpowiedzieC na pytanie o mo¿liwoAC wsp‡wystŒpowania obu paradygmatw i odejAcia od jednoznacznego definiowania
g‡uchoty. Rozdzia‡ autorstwa Rafa‡a Dziurli jest kontynuacj„ zagadnieæ, jakie
ten autor wprowadzi‡ w poprzednim zbiorze pt. Kulturowe i spo‡eczne aspekty
niepe‡nosprawno*ci. Koncepcja kierunku dopasowania kulturowego zosta‡a
tutaj poddana operacjonalizacji. Badania przeprowadzono w Arodowisku
pracowniczym na prbie osb sprawnych, ktre maj„ codzienny kontakt
zawodowy z osobami niepe‡nosprawnymi. Wyniki wskazuj„ na zr¿nicowanie
profilu kierunku dopasowania kulturowego m.in. w zale¿noAci od zajmowanego
miejsca w hierarchii pracowniczej, jak rwnie¿ rodzaju niepe‡nosprawnoAci
wsp‡pracownikw.
Kolejny rozdzia‡ dotyczy znajomoAci pojŒcia Ðniepe‡nosprawnoACG wArd
dzieci w wieku przedszkolnym oraz czynnikw, ktre mog„ j„ determinowaC.
Jego autorka, Joanna Kowalska, opisuje w‡asne, pilota¿owe badania nad tym
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zagadnieniem prowadzone wArd 4J5-latkw z warszawskich i podwarszawskich przedszkoli. W kolejnym rozdziale Rafa‡ Kawa koncentruje siŒ na
diagnozie zaburzeæ ze spektrum autyzmu. Autor, powo‡uj„c siŒ na badania
dotycz„ce czŒstoAci wystŒpowania zaburzeæ ze spektrum autyzmu wArd
imigrantw oraz osb z mniejszoAci etnicznych, wskazuje czynniki kulturowe,
ktre mog„ mieC wp‡yw na proces diagnozy tych zaburzeæ. To kontynuacja
tematu podjŒtego w publikacji pt. Kulturowe aspekty niepe‡nosprawno*ci.
W ostatnim rozdziale tej czŒAci Agnieszka £yA podejmuje problematykŒ
przemocy seksualnej. Zwraca uwagŒ na szczeglnie trudn„ sytuacjŒ w tym
zakresie osb z niepe‡nosprawnoAci„. Pokazuje rwnie¿ znaczenie czynnikw
kulturowych w podejAciu do tego zjawiska.
W trzeciej czŒAci zbioru znajduj„ siŒ rozdzia‡y ukazuj„ce emiczny rodzaj
badaæ kulturowych, czyli prezentuj„cych perspektywŒ przyjmowan„ przez
przedstawicieli danej grupy osb badanych. DziŒki temu mamy mo¿liwoAC
zapoznania siŒ z opisem zjawisk, ktre w innym ujŒciu by‡yby trudne do
wydobycia. Pierwszy rozdzia‡ tej czŒAci napisany przez Piotra Tomaszewskiego,
Rados‡awa Wieczorka i EwelinŒ Moroæ opisuje perspektywŒ osb g/G‡uchych,
ktre musz„ siŒ mierzyC z zachowaniami dyskryminacyjnymi ze strony osb
s‡ysz„cych, przyjmuj„cych ogln„ formŒ audyzmu. Autorzy wnikliwie, poprzez
podanie wielu przyk‡adw, wprowadzaj„ rozr¿nienie na trzy g‡wne odmiany
tej formy dyskryminacji: audyzm indywidualny, systemowy oraz metafizyczny.
Pierwszy dotyczy przekonaæ, ¿e dana osoba jest lepsza poprzez sam fakt
s‡yszenia, drugi opisuje sytuacje, w ktrych osoby g/G‡uche musz„ siŒ zmierzyC
z systemem opartym na korzyAciach wynikaj„cych ze s‡yszenia. Trzeci rodzaj
opisywanej formy dyskryminacji odnosi siŒ do definiowania cz‡owieka
i cz‡owieczeæstwa poprzez zdolnoAC do mowy dz·wiŒkowej.
NastŒpny artyku‡ autorstwa Franka Silko, Mai Szymor oraz Ewy Pisuli
jest unikalnym opisem Awiata widzianego oczyma jedenastoletniego ch‡opca z autyzmem. W tym przypadku wydobycie perspektywy emicznej by‡o jednoczeAnie
form„ rehabilitacji opisanego dziecka. Wypowiedzi Franka powsta‡y przy
wsparciu terapeutki J Mai Szymor, ktra korzysta‡a z metody u‡atwionej
komunikacji. W efekcie tych oddzia‡ywaæ dowiadujemy siŒ, jak wygl„da
wewnŒtrzny Awiat autyzmu, jak zmienia siŒ podczas r¿nych oddzia‡ywaæ
terapeutycznych. S„ to niezwykle cenne informacje, szczeglnie dla praktykw
pracuj„cych na co dzieæ z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Kolejne spojrzenie Ðod wewn„trzG prezentuje Anna Jagliæska, autorka
rozdzia‡u opisuj„cego oceny, wra¿enia i refleksje osb z niepe‡nosprawnoAci„
intelektualn„, ktrzy zdecydowali siŒ przyj„C rolŒ edukatorw J opisuj„cych
osobom sprawnym swj sposb funkcjonowania w Awiecie. Jest to przyk‡ad
tego, w jaki sposb osoby niepe‡nosprawne mog„ byC ekspertami w zakresie
w‡asnej niepe‡nosprawnoAci.

10

WstŒp

Adresatami publikacji s„ psychologowie, socjolodzy, pedagodzy, lekarze,
pielŒgniarki, pracownicy socjalni oraz wszystkie osoby zainteresowane kulturowym kontekstem zdrowia i niepe‡nosprawnoAci.
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