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Upośledzenie umysłoweUpośledzenie umysłowe

Obniżenie sprawności umysłowej powstałe Obniżenie sprawności umysłowej powstałe 
w okresie rozwojowym. Stan w okresie rozwojowym. Stan 
charakteryzujący się istotnie niższą od charakteryzujący się istotnie niższą od 
przeciętnej ogólną sprawnością przeciętnej ogólną sprawnością 
intelektualną związany z zaburzeniami intelektualną związany z zaburzeniami 
jednego lub więcej procesów, takich jak: jednego lub więcej procesów, takich jak: 
dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie 
społeczne społeczne (Heber 1959)(Heber 1959)  



    

Upośledzenie umysłowe wg ICD10Upośledzenie umysłowe wg ICD10

stan zahamowania lub niepełnego rozwoju stan zahamowania lub niepełnego rozwoju 
umysłu, który charakteryzuje się umysłu, który charakteryzuje się 
statystycznie istotnym obniżeniem ogólnej statystycznie istotnym obniżeniem ogólnej 
sprawności intelektualnej w porównaniu z sprawności intelektualnej w porównaniu z 
wartością przeciętną (IQ < 70) – w tym wartością przeciętną (IQ < 70) – w tym 
zdolności: poznawczych, mowy, zdolności: poznawczych, mowy, 
ruchowych i społecznychruchowych i społecznych



    

EpidemiologiaEpidemiologia

Rozpowszechnienie wynosi 3 % dla populacji Rozpowszechnienie wynosi 3 % dla populacji 
noworodków i 1% dla populacji ogólnejnoworodków i 1% dla populacji ogólnej



    

Podział ze względu na czas wystąpienia Podział ze względu na czas wystąpienia 
potencjalnych czynników potencjalnych czynników 
wywołujących wywołujących 
Działających przed poczęciemDziałających przed poczęciem
Działających w czasie życia płodowegoDziałających w czasie życia płodowego
Związanych z porodemZwiązanych z porodem
Działających po urodzeniuDziałających po urodzeniu

Etiologia:Etiologia:



    

Etiologia:Etiologia:

Działające przed poczęciem: Działające przed poczęciem: 
Czynniki genetyczne: Czynniki genetyczne: 

monogenicznemonogeniczne
zaburzenia metabolicznezaburzenia metaboliczne
wieloczynnikowe i strukturalnewieloczynnikowe i strukturalne

Uwarunkowane genetycznie choroby Uwarunkowane genetycznie choroby 
neurologiczneneurologiczne



    

Działające w czasie życia płodowego:Działające w czasie życia płodowego:
infekcje (np. kiła)infekcje (np. kiła)
wady żywieniowewady żywieniowe
czynniki fizyczne, chemiczne i czynniki fizyczne, chemiczne i 
immunologiczne (leki, zespół immunologiczne (leki, zespół 
alkoholowy, niedożywienie matki) alkoholowy, niedożywienie matki) 
zaburzenia łożyska i niedotlenienie zaburzenia łożyska i niedotlenienie 
wewnątrzmaciczne.wewnątrzmaciczne.

Etiologia:Etiologia:



    

Związane z porodem: Związane z porodem: 
zamartwica zamartwica 
uraz porodowy (krwawienie do OUN, uraz porodowy (krwawienie do OUN, 
leukomalacja okołokomorowa)leukomalacja okołokomorowa)
wcześniactwowcześniactwo

Etiologia:Etiologia:



    

Działające po urodzeniu:Działające po urodzeniu:
zakażenia (zakażenia (Neuroinfekcje postnatalne np. Neuroinfekcje postnatalne np. 
AIDS)AIDS)

urazyurazy
czynniki chemiczneczynniki chemiczne
izolacja zmysłowa i kulturowa.izolacja zmysłowa i kulturowa.  

Etiologia:Etiologia:



    

Głębokość upośledzeniaGłębokość upośledzenia

Lekkie (IQ: 50 - 69)Lekkie (IQ: 50 - 69)

Umiarkowane (IQ: 35 - 49)Umiarkowane (IQ: 35 - 49)

Znaczne (IQ: 20 - 34)Znaczne (IQ: 20 - 34)

Głębokie (IQ < 20)Głębokie (IQ < 20)



    

Lekkie (IQ 50 - 69)Lekkie (IQ 50 - 69)

Etiologię organiczną ustala się w mniejszości Etiologię organiczną ustala się w mniejszości 
przypadków. przypadków. 

 Pełna niezależność w samoobsłudze (jedzenie Pełna niezależność w samoobsłudze (jedzenie 
mycie się, ubieranie, kontrola zwieraczy), mycie się, ubieranie, kontrola zwieraczy), 
praktycznych i domowych czynnościach.praktycznych i domowych czynnościach.

 Trudności w szkole (trudności z pisaniem i Trudności w szkole (trudności z pisaniem i 
czytaniem – pomocne są specjalnie czytaniem – pomocne są specjalnie 
profilowane programy nauczania)profilowane programy nauczania)

 Potencjalna zdolność do pracy wymagającej Potencjalna zdolność do pracy wymagającej 
raczej praktycznych umiejętności.raczej praktycznych umiejętności.



    

Umiarkowane (IQ 35 - 49)Umiarkowane (IQ 35 - 49)
 Ograniczona umiejętność posługiwania się Ograniczona umiejętność posługiwania się 

mowąmową
 Upośledzenie w zakresie samoobsługi i Upośledzenie w zakresie samoobsługi i 

umiejętności ruchowychumiejętności ruchowych
 Bardzo duże ograniczenia w nauce (tylko Bardzo duże ograniczenia w nauce (tylko 

część jest w stanie opanować, w zakresie część jest w stanie opanować, w zakresie 
podstawowym, czytanie, pisanie i liczenie)podstawowym, czytanie, pisanie i liczenie)

 Potencjalna zdolność do wykonywania Potencjalna zdolność do wykonywania 
prostych, praktycznych prac pod prostych, praktycznych prac pod 
wykwalifikowanym nadzoremwykwalifikowanym nadzorem

 Całkowita niezależność w dorosłym życiu to Całkowita niezależność w dorosłym życiu to 
rzadkośćrzadkość

 Zdolność do nawiązywania kontaktu, Zdolność do nawiązywania kontaktu, 
porozumiewania się i angażowania w proste porozumiewania się i angażowania w proste 
społeczne działania.społeczne działania.



    

Znaczne (IQ 20 - 34)Znaczne (IQ 20 - 34)

Etiologia organicznaEtiologia organiczna

 Podobieństwo w zakresie obrazu klinicznego Podobieństwo w zakresie obrazu klinicznego 
do upośledzenia umiarkowanegodo upośledzenia umiarkowanego

 Niższe poziomy w.w. osiągnięćNiższe poziomy w.w. osiągnięć
 Częste współistnienie uszkodzenia aparatu Częste współistnienie uszkodzenia aparatu 

ruchowego i inne deficyty neurologiczneruchowego i inne deficyty neurologiczne
 wymaga nadzoru i kontrolowanego środowiskawymaga nadzoru i kontrolowanego środowiska



    

Głębokie (IQ < 20)Głębokie (IQ < 20)
Etiologia organicznaEtiologia organiczna

- Poważne trudności w rozumieniu i spełnianiu Poważne trudności w rozumieniu i spełnianiu 
poleceń lub instrukcjipoleceń lub instrukcji

- Brak zdolności do dbania o swoje własne Brak zdolności do dbania o swoje własne 
podstawowe potrzebypodstawowe potrzeby

- Wymagają stałej pomocy i nadzoruWymagają stałej pomocy i nadzoru
- Duże deficyty neurologiczne i fizyczneDuże deficyty neurologiczne i fizyczne



    

Często upośledzeniu umysłowemuCzęsto upośledzeniu umysłowemu
towarzyszą znaczne i ciężkie wadytowarzyszą znaczne i ciężkie wady
neurologiczne i fizyczne: neurologiczne i fizyczne: 

 PadaczkaPadaczka
 Upośledzenie wzroku lub słuchuUpośledzenie wzroku lub słuchu
 Upośledzenie narządu ruchuUpośledzenie narządu ruchu
 Całościowe zaburzenia rozwoju Całościowe zaburzenia rozwoju 

(autyzm)(autyzm)

Zaburzenia współistniejąceZaburzenia współistniejące



    

Zaburzenia współistniejąceZaburzenia współistniejące

Zapadalność na zaburzenia psychiczne Zapadalność na zaburzenia psychiczne 
jest w tej populacji 3-4 razy większa niż jest w tej populacji 3-4 razy większa niż 
w populacji ogólnej. w populacji ogólnej. 

Jeśli takie zaburzenia występują, należy Jeśli takie zaburzenia występują, należy 
kodować je oddzielnie.kodować je oddzielnie.



    

POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE

Profilaktyka – całość postępowania Profilaktyka – całość postępowania 
zapobiegawczego oraz rozwój opieki zapobiegawczego oraz rozwój opieki 
lekarskiej nad matką i dzieckiem.lekarskiej nad matką i dzieckiem.
Nie jest znane postępowanie lecznicze Nie jest znane postępowanie lecznicze 
wpływające bezpośrednio na rozwój wpływające bezpośrednio na rozwój 
inteligencji. inteligencji. 
Ważną rolę odgrywają: reedukacja i Ważną rolę odgrywają: reedukacja i 
rehabilitacja – umożliwienie przystosowania rehabilitacja – umożliwienie przystosowania 
do życia w społeczeństwie.do życia w społeczeństwie.
Leczenia wymagać mogą towarzyszące Leczenia wymagać mogą towarzyszące 
chorobychoroby



    

Leki a upośledzenie umysłoweLeki a upośledzenie umysłowe

        Farmakoterapię stosuje się do Farmakoterapię stosuje się do 
opanowywania zachowań agresywnych i opanowywania zachowań agresywnych i 
lęku, przeciwdziałania wycofywaniu się lęku, przeciwdziałania wycofywaniu się 
kontaktu terapeutycznego lub stabilizacji kontaktu terapeutycznego lub stabilizacji 
wahań nastrojuwahań nastroju



    

Leki a upośledzenie umysłoweLeki a upośledzenie umysłowe

NeuroleptykiNeuroleptyki  
   w małych dawkach Rispolept, Haloperidol w małych dawkach Rispolept, Haloperidol 

(szczególnie należy uważać przy (szczególnie należy uważać przy 
współwystępowaniu padaczki). Stosowane w współwystępowaniu padaczki). Stosowane w 
zachowaniach agresywnych, działają zachowaniach agresywnych, działają 
przeciwautystycznie, przeciwpsychotycznie.przeciwautystycznie, przeciwpsychotycznie.

Stabilizatory nastrojuStabilizatory nastroju  
 w przypadku dużej labilności emocjonalnejw przypadku dużej labilności emocjonalnej



    

PrzeciwdepresyjnePrzeciwdepresyjne
 nowej generacji, mniejsze dawki, stosowane przy nowej generacji, mniejsze dawki, stosowane przy 

obniżonym nastroju lub w towarzyszących obniżonym nastroju lub w towarzyszących 
zaburzeniach obsesyjnychzaburzeniach obsesyjnych

NaltreksonNaltrekson (antagonista opiatowy)  (antagonista opiatowy) 
 doniesienia o skuteczności w autyzmie ze doniesienia o skuteczności w autyzmie ze 

skłonnościami autodestrukcyjnymiskłonnościami autodestrukcyjnymi

BenzodiazepinyBenzodiazepiny
 UWAGA! często działanie paradoksalneUWAGA! często działanie paradoksalne
 Stosować raczej HydroksyzynęStosować raczej Hydroksyzynę

Leki a upośledzenie umysłoweLeki a upośledzenie umysłowe



    

Nazewnictwo historyczneNazewnictwo historyczne

Lekkie (IQ 50 - 69)Lekkie (IQ 50 - 69)
(ociężałość umysłowa, lekki niedorozwój umysłowy, lekka oligofrenia, debilizm).(ociężałość umysłowa, lekki niedorozwój umysłowy, lekka oligofrenia, debilizm).

Umiarkowane (IQ 35 - 49)Umiarkowane (IQ 35 - 49)
(umiarkowany niedorozwój umysłowy, umiarkowana oligofrenia, imbecylizm)(umiarkowany niedorozwój umysłowy, umiarkowana oligofrenia, imbecylizm)

Znaczne (IQ 20 - 34)Znaczne (IQ 20 - 34)
(znaczny niedorozwój umysłowy, znaczna oligofrenia)(znaczny niedorozwój umysłowy, znaczna oligofrenia)

Głębokie (IQ < 20)Głębokie (IQ < 20)
(głęboki niedorozwój umysłowy, głęboka oligofrenia, idiotyzm)(głęboki niedorozwój umysłowy, głęboka oligofrenia, idiotyzm)
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