
Drogi Czytelniku!
Z ogromną przyjemnością prezentujemy kolejną część poradnika dotyczącego savoir-vivre wobec osób 

z  różnymi rodzajami niepełnosprawności. Znajdziesz w  nim wiele cennych wskazówek, jak zachowywać 
się w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi w zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, że często nieporozumienia 
w  relacjach pomiędzy osobą sprawną i  niepełnosprawną wynikają nie ze złej woli, lecz z  niewiedzy, jak 
postępować, jak rozmawiać, czy jak poprosić lub zaoferować pomoc.

Autorem tej publikacji jest Judy Cohen – wybitny ekspert i  znawca tematu w  dziedzinie mediacji 
w sprawach związanych z niepełnosprawnością. 

W  tym numerze naszego semestralnika zamieszczamy sporą dawkę informacji na temat różnego 
rodzaju niepełnosprawności.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury!
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EPILEPSJA TO STAN NEUROLOGICZNY, charakteryzu-
jący się napadami padaczkowymi pojawiającymi się 
w przypadku zaburzeń czynności mózgu w postaci 
wyładowań bioelektrycznych. Napady padaczkowe 
mogą mieć gwałtowny przebieg lub może wy-
dawać się, że dana osoba znajduje się w  transie. 
Podczas napadów częściowych złożonych, osoba, 
która jest nimi dotknięta może chodzić lub wyko-
nywać inne ruchy, chociaż w  rzeczywistości jest 
ona nieprzytomna.

  Jeżeli ktoś dostaje ataku padaczki, nic nie moż-
na zrobić, aby go powstrzymać. Jeżeli osoba ta 
przewróciła się, upewnij się, że jej głowa jest 
bezpieczna i czekaj, aż atak minie. 

  Kiedy atak ustąpi, osoba ta może czuć się zdezo-
rientowana i zawstydzona. Spróbuj zapewnić jej 
odosobnione miejsce, aby mogła się uspokoić. 

  Miej świadomość tego, że u  niektórych osób 
napady padaczkowe mogą wywoływać pagery 
i światło stroboskopowe.

NOSICIELE LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU 
ODPORNOŚCI (HIV) lub chorujące na zespół naby-
tego niedoboru odporności (AIDS) mają osłabiony 
układ odpornościowy, co oznacza, że ich organi-
zmy mają trudności ze zwalczaniem infekcji.

  Wirusem HIV nie można zarazić się przez zwy-
kły kontakt, na przykład przez podanie ręki, 
a zatem nie obawiaj się dotykać lub być doty-
kanym przez osobę z AIDS.

  Osoba z wirusem HIV lub AIDS jest szczególnie 
narażona na infekcje przenoszone przez po-
wietrze. Uważaj, aby nie narażać innych osób. 
Jeżeli masz infekcję dróg oddechowych lub 
inną łatwo przenoszącą się chorobę, pomyśl 

o wszystkich swoich klientach i pracownikach 
i jeżeli jest to możliwe, zostań w domu.

  Wiele osób z  AIDS czuje się napiętnowanych. 
Poprzez zwykłe powitanie lub podanie ręki 
dasz im odczuć, że są akceptowani. Ma to dla 
nich bardzo duże znaczenie.

Możesz naprawdę troszczyć się o osobę niepełno-
sprawną, która przechodzi kryzys, nagle choruje 
lub z  niewyjaśnionych powodów nie przychodzi 
do pracy, bądź też wyrażać zwykłą ciekawość na 
jej temat. Pomimo swoich obaw, szanuj prywat-
ność tej osoby. Pozwól jej mówić o swojej sytuacji, 
jeżeli i kiedy jej to nie krępuje.

OSOBY Z  ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI mogą 
mieć czasami trudności z  radzeniem sobie z  za-
daniami i  kontaktami codziennego życia. Ich 
zaburzenia mogą zakłócać ich zdolność odczuwa-
nia, myślenia lub współżycia z  innymi. Większość 
osób z  zaburzeniami psychiatrycznymi nie jest 
agresywna. Jedną z  głównych przeszkód, jakie 
napotykają jest nastawienie osób w  swoim oto-
czeniu. W  związku z  tym, że zaburzenia te mają 
charakter ukryty, może zdarzyć się, że nawet nie 
zorientujesz się, że dana osoba ma problemy zwią-
zane ze stanem umysłowym.

  Stres może wpływać na zdolność funkcjono-
wania takiej osoby. Spróbuj ograniczyć do mi-
nimum napięcie towarzyszące danej sytuacji.

  Osoby z  zaburzeniami psychicznymi mają 

różne osobowości i różne sposoby radzenia so-
bie ze swoją niepełnosprawnością. Niektórzy 
mogą mieć trudności z  rozumieniem znaków 
społecznych, podczas gdy inni mogą być nad-
wrażliwi. Jedna osoba może być pełna energii, 
a  inna może wydawać się niemrawa. Traktuj 
każdą osobę jako indywidualną jednostkę. 
Zapytaj, co sprawi, że poczuje się swobodnie 
i  w  możliwie jak największym zakresie szanuj 
jej potrzeby. 

  W sytuacji kryzysowej zachowaj spokój i udziel 
wsparcia w taki sam sposób, jak w przypadku 
każdej innej osoby. Zapytaj, jak możesz pomóc 
i  dowiedz się, czy osoba ta posiada swojego 
asystenta, po którego można posłać. Jeżeli sy-
tuacja tego wymaga, możesz zapytać, czy oso-
ba ta ma ze sobą lekarstwa, które musi zażyć.

Epilepsja (padaczka) 

HIV & AIDS

Zaburzenia psychiczne 



Staraj się unikać sprayów lub innych produktów 
w rozpylaczu, kiedy w twoim sklepie przebywają klienci

OSOBY Z  MCS ORAZ ZABURZENIAMI 
UKŁADU ODDECHOWEGO, takimi jak 
astma lub rozedma płuc, reagują na 
znajdujące się w  powietrzu toksyny. 
Silną reakcję może wywołać zaduch, 
opary środków czyszczących, perfum, 
środków do prania dywanów, odświe-
żaczy powietrza, czy nawet opary 
markerów.

  Staraj się unikać czyszczenia sto-
łów, okien lub innych powierzchni 
środkami w  sprayu, jeżeli w  two-
im miejscu pracy przebywają inne 
osoby. Jeżeli musisz użyć produk-
tu w  sprayu, rozpylaj lub rozlewaj 
go bezpośrednio na tkaninę, a  nie 
w  powietrze. W  miarę możliwości 
używaj produktów z  mniejszą za-
wartością toksyn. Poproś pracow-
ników, którzy mają kontakt z klien-
tami, aby z  umiarem stosowali 
perfumowane środki do pielęgna-
cji ciała, takie jak wody kolońskie, 
lakiery do włosów, balsamy do rąk 
oraz płyny po goleniu.

  Na utrzymywaniu dobrej wenty-
lacji oraz ogólnej dobrej jakości 
powietrza wewnątrz pomieszczeń 
skorzystają nie tylko twoi klienci 
z  MCS lub zaburzeniami układu 
oddechowego, ale pomoże to rów-
nież tobie i twoim pracownikom za-
chować lepsze zdrowie i sprawność 
umysłową.

  Szczególnie szkodliwe dla osób 
z MCS lub zaburzeniami układu od-
dechowego może być bierne pale-
nie. Stosuj i  egzekwuj stosowanie 
przepisów antynikotynowych, rów-
nież w toaletach i na klatkach scho-
dowych. Przekonaj osoby, aby nie 
gromadziły się przy wejściu do two-
jej firmy. Jeżeli jest to konieczne, 
wyznacz oddzielną palarnię, której 
drzwi są zawsze zamknięte, a  po-
wietrze wentylowane na zewnątrz

Wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna  
(ang. Multiple Chemical Sensitivity) 

oraz zaburzenia układu oddechowego

Ten spray 
pogarsza mój 
stan zdrowia

Ludzie, wszyscy chcą 
specjalnego traktowania...

Nie będzie ci 
przeszkadzać, jak 
to rozpylę?



W nastepnej części

  Zaburzenia poznawcze
  Trudności z przyswajaniem wiedzy
  Urazowe (lub nabyte) uszkodzenie mózgu

Zawsze zapytaj, 
zanim udzielisz 
pomocy

Proszę się nie 
martwić, ja to 
wezmę...

Ej, co Pan robi?

Potrzebuje 
Pani pomocy?

Tak, dziękuję.


