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Do I korekty

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce podwójny, 36–37 

numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – 
zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Jest 
to wydanie, na łamach którego prezentu-
jemy szereg rekomendacji i wytycznych 
zagranicznych ekspertów, w zakresie prob-
lemów i zagadnień związanych z ochroną 
osób niepełnosprawnych w dobie pandemii 
koronawirusa.

Na początku przedstawiamy wywiad 
z Mikiem Hessem – Założycielem i Dyrek-
torem Zarządzającym Instytutu Techno-
logii Osób Niewidomych i Słabowidzących 
(ang. Blind Institute of Technology, BIT) w Denver (USA). Jest on osobą wy-
jątkową. Mimo niepełnosprawności wzroku zrobił zawrotną karierę w branży 
technologicznej, zarządzając wielomilionowymi projektami firm z listy „Fortune 
500”. Mike Hesse nie mógł zrozumieć, dlaczego bezrobocie wśród społeczności 
osób niewidomych i słabowidzących (ang. BVI) jest tak wysokie. Dlatego założył 
Instytut Technologii Osób Niewidomych i Słabowidzących.

Kolejny wywiad to rozmowa z Zhang Haidi – Prezydentem międzynarodowej 
organizacji Rehabilitation International, która w 2022 roku obchodzić będzie 
100-lecie swojego powstania. Przedstawiamy tu czytelnikom problemy i propo-
zycje rozwiązań w zakresie walki z koronawirusem na całym świecie, w obronie 
życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.

W dziale Medyczne Aspekty Niepełnosprawności publikujemy m.in. artykuł 
prof. Huang Yueqin, Chair of RI’s Commission on Health and Function, poświę-
cony łagodzeniu lęku podczas pandemii COVID-19. Autorka twierdzi, że chociaż 
lęk jest normalną reakcją psychologiczną na stres, jeśli jest przewlekły, a reak-
cja emocjonalna zbyt silna, wówczas przeradza się on w zaburzenie lękowe. Po 
wybuchu epidemii zagrażającej zdrowiu publicznemu, wiele osób, które do tej 
pory nie miało zaburzeń lękowych, wykazuje takie objawy, a to wywiera wpływ 
na ich codzienne życie i nie sprzyja profilaktyce oraz kontroli zachorowań.

W dalszej części, dzięki zgodzie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
publikujemy kilka bardzo cennych artykułów. Są to między innymi: „Niepeł-
nosprawność i zdrowie”, „Informacja o Celach Zrównoważonego Rozwoju: cele 
dotyczące zdrowia – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” oraz „Wytyczne w sprawie 
niepełnosprawności w czasie pandemii COVID-19”. Publikujemy również wy-
tyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) pt. „Nikt nie powinien być 
pominięty – ani teraz, ani w przyszłości. Osoby niepełnosprawne w odpowiedzi 
na COVID-19”.
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W dziale System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prezentujemy Państwu 
m.in. artykuł prof. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Orzecznictwa Lekarskiego oraz Przewodniczącej Rady ds. Wdrożenia 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. 
W artykule przedstawiono rolę orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpie-
czenia społecznego chorób, urazów i ich następstw (niepełnosprawność i nie-
samodzielność), uwzględniając rys historyczny, stan aktualny i proponowane 
zmiany o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym. Nawiązano do wielolet-
niej dyskusji i prac przygotowawczych do reformy orzecznictwa lekarskiego 
z uwzględnieniem wniosków z kontroli i zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

W dziale Rehabilitacja prezentujemy artykuł pt. „Rehabilitacja społeczna 
w strukturze instytucji pomocy społecznej na Słowacji”, którego autorami są 
Lucia Ludvigh Cintulová, Zuzana Budayová i Jerzy Rottermund z St. Elizabeth 
University of Health and Social Sciences w Bratysławie oraz Catholic Institute, 
Theological Faculty, Theological University in Spišské Podhradie. W pracy zi-
dentyfikowano i dokonano porównań świadczeń usług socjalnych w poszczegól-
nych regionach Republiki Słowackiej. Przedstawiono również świadczenia usług 
socjalnych na podstawie kompetencji założycielskich obowiązujących na Słowa-
cji oraz wskazano na możliwe do zastosowania metody i techniki rehabilitacji 
społecznej w domach pomocy społecznej oraz na specyfikę praktyki zawodowej 
pracownika socjalnego.

 Z życzeniami interesującej lektury
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