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f akie zawody wykonuj4

chorzy z padaczk4?
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Praca iest wainym elementem funkcjonowania
czlowieka w spoleczeistwie j realizacii osobistych
cel6w. Stanowi nie tylko ,r6dlo utrzymania, ale
przyczynia siQ do budowania poczucia wlasneiwar-
to6ci. Ten ostatni element ,est szczegolnie wainy
dla os6b z padaczk4, tymczasem to oni wtainie
czQsciei ni2 inni napotykaje trudnosci w znalezle-
niu i utrzymaniu zatrudnienia.

Jak wynika z badania, przeprowadzonego z ini-
cjatywy Polskiego Towarrystwa Epileptologii
w 2009 r. w Polsce, sposr6d 995 osob z padaczk4,
w wieku l8--65 lat,49o/o bylo zatrudnionych. Od-
setekten jest mniejsry ni: wwiQkszosci innych kra-
i6w Europeiskich. Jednak nale2y te2 pamiQtai, ie
w q/m czasie og6lny wsp6lczynnik zatrudnienia
w Polsce wynosil 59,396, podczas, gdy w kraiach
Unii Europeiskiel r 3rednio 64,4o/o.

NajczQsciel, m6wiqc o zatrudnieniu os6b z pa-
daczk4, skupia siq uwagQ na osobach, kt6re nie
pracuja i na przy<zynach takiego stanu. Jest to
oczywiscie znacz4cy problem dotykai4cy zar6wno
poiedyncze osoby, jak i 096l spoleczehstwa (temu
zagadnieniu bedzie poiwiqcony koleiny artykul).

Znacznie rzadzi{ m6wi siQ o tych osobach, kt6-
re znalazly zatrudnienie. W Iiteraturze naukowej se
dostQpne dane zagraniczne gl6wnie z lat 70. i 80.
ubieglego wieku, wedlug kt6rych chorzy z padacz-
k4 wykonuj4 gl6wnie zawody manualne. niewyma-
gaj4ce kwali l ikacji ina 0g6l poni2ej swoich
mo2liwosci. Czy lak iesr rzeczywiscie r6wnie2
obecnie?

Z a'naliz,l danych z cytowanego iu2 badania wy-
nika, ie osoby z padaczk4 pracujq w bardzo wielu
zawodach piastui4c stanowiska od kierowniczych
po naiprostsze. Prawie 3/4 pracujecych chorych
zajmuje stanowiska niezwi4zane z wykonylvaniem
pracy liz,/cznei, co przeciwstawia siq stereotypo-
wi m6wi4cemu. 2e ci chorzy zatrudniani sE prze-
wainie jako nisko wykwalif ikowani pracownicy.
Jedna czwarta chorych na padaczkq pracuie iako
wysoko wykwalifikowani pracownicy umyslowi.
Najwiqkszq grupq, prawie 50olo stanowia pracow-
nicy Srednio wykwalifikowani, nie wykonui4cy pra-
.y liz'/czne), 1596 to osoby wykwalifikowane,
pracui4ce fizycznie, reszta, ok. 9 iest zatrudnio-
nych przy wykonywaniu prostych czynnosci fizycz-
nych.

Tabela I pokazule rozklad zawod6q jakie wyko-
nuja osoby z padaczk4 wg. Miqdzynarodowego Stan-
dardu Klasyfikacji Zawod6w ISCO-88. WiqkszoSi
os6b z padaczk4 wykonuie zawody nale24ce do czte-
rech grup zawodowych: specjalist6w, pracownik6w
uslug osobistych i sprzedawc6w technikow i innego
Sredniego personelu oraz pracownik6w biurowych.
Poszczegolne wykonywane zawody wymienione sa
wtabeli l.

Tabela I pokazuie r6wnie2 rozklad zawodow
w og6lnei populacji Polakow. W por6wnaniu z nF
mi, osoby z padaczke dwukrotnie czesciej pracuj4
jako pracownicy biurowi, czeSciej s4 te2 zatrudnie-
ni jako technicy/ pracownicy 6redniego personelu
oraz specialisci. Z drugiej strony. ruadziej pracui4
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Nazwa grupy
wielkiej wg
rsco.88

%
Populacii
Polskiei

% t (liczbal
os6b z
padaczka

Zawody os6b z padaczkq

1. Wyisi
urzednicy i

5 . 7 3 , 7  ( 1 8 ) Krerownrk duzej i Sredniej organizacjj (j0),
kierownik malego przedsiQbiorstwa (5),
wlaScicielf irmy (3)

2. Specjal ;Sci 22,O (107) Inrormatyk/programjsta (25), nauczyciel (23),
eKonomista(12), in2yn jer (8),
muzyk/artysta/aktor (7), architekt (S) lekarz (4),
pielegniarka (4), farmaceuta (3), prawnik (3),
elektronik (2), biolog (2), specjalista
marketrngu (2), l lumacz (2) kartograf(1),
anali tyk bankowosci (1), psychotog (1),
przedslawiciel medyczny (1), naukowiec (1)

3. Technicy i
inny Sredni
perSonel

1 1 . 7 14,8 (72) Ksregowy (23), handlowiec/zaopatrzeniowiec
(7), rehabil i tant/masa2ysla (7),
pracownrk administracji (6), telemarketer (5)
asysteni (5), pietegniarka (5), iaborant (2),
kontroler jako6cr/brakarz (3). potrclant (2)
doradca bantowy (2). dietetyk ( l).  gfafi l
kompulerowy {1) forografk {1). detoralor (1).
geodeta (1)

4. Pracownicy
biurowi

7 .5 14,0 (68) !rzednik/pracownik biurowy 1lZ), 
-

bibl iotekarz/ksiegav (9), magazynier (9),
sekretarka (5), korektor (2), pfacownik poczty

5. Pracownicy
usrrg
osobistych i
sprzedawcy

11.5 r6  5  (80 ) sprzedawca/kasjer (47), Fryzjerlkosmetyczka
{9), ochronrarz (8), kucharz (6) hetner (3),
bL\ieciarka (3) oosruga ktrenta/hoslessa (3).
akwtzytor (1), tontroter brleldw (j  )

ogrodnicy,
le6nicv i rvbacv

1 2 . 8 2 ,3  (11 ) Ro Inik/pszcze la rzl esn ik (7),E odnik (3I
hooowca ps6w ('1)

7. Robotnicy
Przemyslowi i
rzemieSlnicy

1 8 . 0 8,9 (43) MurarzlDudowtantec (14),  krawcowa (8),
piekarzlcrk ernir  t7j .  s usdrz {Jl  eleklryk ( : . / ,
szewr {z) spawacz (2).  stotar, ,  ( t l .  JLoi 'er r1)
kowal (1),  windykalof (1),drukarz (1)

8. Operatorzy i
monterzy
maszyn t
urzadzen

8.8 3 , 9  ( 1 9 ) Mechanlk/ope€lor u.z ad zei  t  1 4 t .  pakowacz

L Pracownicy
przy p€cach
prostych

7 6 8,9 (43) Y ontet t dozot ca I szalniatz 11 7 I.
sprzqlaczka/salowa/woina (1 7), pracownik
nzyczny (5), segregator odpadow (2),
konserwator ( '1), g6rnik (1)

Tabcla l. Zawody rvykonyr.vane przez osoby z padaczk4 r osoby z popLrlac,r ogotncJt\ Pnlsee \ ' ! .  M rcdzl nar, 'dou ej Klosyl ikacj i  tS( O_ds 
'
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jako robotnicy przemyslowi i rzemieslnicy, opera-
torzy maszyn i urz4dzeh oraz rolnicy czy le6nicy
i D/bacy, cryliw zawodach, kt6re naleiado iednych
z najczqsciej wykonywanych przez og6t spoteczefi-
stwa. Osoby z padaczk4 nieco rzadziej piastui4 sta-
nowiska kierownicze, chociai w badanej grupie
stwierdzono nieco wiqkszy odsetek os6b z wyi-
szym wyksztatceniem ni2 w populacii 0g6lnei.

R62nice w wykonywanych zawodach mog4 wyni-
kai, jak siQ wydaje ze stosowania siq os6b chorych
do zalecei lekarskich, a wiQc unikania pracy w wa-
runkach zagro2enia, jakie mogq stanowia maszyny,
kontakt z wysokim napieciem, praca na wysokosci
czy wymagai4ca z6yt du2ego wysilku fizycznego.
Wa2ne jest, aby pamiQtac, ie zalecenia dotycz4ce
wyboru zatrudnienia i moiliwo6ci pracy na danym
stanowisku powinno bye oceniane inq.widualnie,
bior4c pod uwagg rodzaj napad6w ich czQstogci
i cieikosd oraz porg wystepowania, wsp6twystqpu-
i4ce schorzenia, moiliwoSci fizyczne i umyslowe.
Jak wynika z wielu bada6, poza wykztalceniem,
czynnikiem wptywajacym w naiwiekszym stopniu
na szanse zatrudnienia jest czqstosi wystqpowania
napad6w. lm napady se lepiei kontrolowane, tym
szansa jest wiekza. Jednak, w cytowanym badaniu
ai u 4096 chorych napady wystqpowaly co nalmniei
raz w mtest4cu.

Wainym elementem zatrudnienia iest utrzyma-
nie pracy. Pacjenci z padaczk4 czqsto maj4 obawy
dotycz4ce informowania pracodawcy i wsp6lpra-
cownik6w o swojej chorobie. W obecnym badaniu
prawie polowa ankietowanych chorych nie poinfor-
mowala swoich wsp6lpracownik6w o chorobie,
a l/3 nie zStosila faktu choroby pracodawcy. Wi-
doczny by' wyrazny zwiqzek miQdzy czesto6ci4 na-
pad6w a chqciq poinformowania o chorobie. lm
rzadsze byly napady, tym osoby z padaczke mniej
chqtnie ujawnialy fakt choroby. Wydaie sie to zro-
zumiale, zwa4wsq,2e u os6b z czqstymi napada-
mi rfzyko wyst4pienia napadu w pracy jest wiqkze
nii u os6b z dobne kontrolowanyminapadami. Po-
informowanie o chorobie (rodzaju i przebiegu na-
pad6w) w przypadku wystepowania napad6w
zwiqksza szansQ na udzielenie wlasciwej pomocy
w mieiscu pracy. Z drugiei strony jednak cze6i os6b
wla6nie z tego powodu, ie obawia sie reakcji
nawyst4pienie napadu w pracy, ukrywa fakt choro-

wania. Polowa os6b, kt6re nie poinformowaly
pracodawcy zrobila to z powodu lqku przed zwol-
nieniem z pracy. Blisko polowa obawiala siq styg-
matyzacii lub nier6wnego lraktowania przez
wsp6lpracownik6w/pracodawcq. Z badai amery-
kaiskich wynika, ie prawie wszyscy pracodawcy
chcieliby wiedziei, 2e ich pracownik choruje na pa-
daczke, nawet iesli od pewnego czasu napady nie
wystepuj4. Z badania wynika wa2ny wniosek, upo-
wszechnianie wiedzy na temat padaczki w spole-
czeistwie, a wiQc r6wnieZ wsr6d pracodawc6w
sprzyia budowaniu bardzie, pozytywnego nastawie-
nia wobec pracownik6w z padaczk4.
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llustracja zloionosci problemu zatrudnienia os6b
z padaczk4 sq pflyklady wypowiedzi samych cho-
n/ch na portalu spoleczno6ciowym TacyrakJa.pl:

. ,,Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna)
+ studia podypf omow e z z,:z4dzania pr oiekta-
mi uniinymi. PracujQ na etacie iako urzqdnik (7
lat sta2u pracy), a tak2e realizowalam na umo-
wg zlecenie kilka projekt6w dolinansowanych
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ze Srodk6w uniinych (wsp6lprzygotowan ie
p.ojekt6vwniosk6w oraz osoba rozliczaj4ca) ".

betigo z Tocylaqo. pt

. ,,2 wyksztalcenia jestem ogrodnikiem. Po ukoi-
czeniu (z wielkim wysilkiem) szkoty ogrodniczel
przez dlugi czas nie moglem normalnie funkcjo-
nowaa. lvlialem spowolnion4 (a2 nienaturalnie)
mowe, nie by'em w stanie iasno m)4ilee, bylem
iak to siq czesto popularnie m6wi ,,przymulo-
ny". Ale i wtedy chcialem pracowa€. A ponie-
wai,dlatakich" ,,normalnej" pracy nie by'o, to
podpisalem umowQ z miejscow4 sp6ldzielni4
inwalid6w i skladalem metalowe zawiasy do
szafek. Chodzilem na ro2ne kursy komputero-
we. Ukoiczy'em tei studia naipierw z zarz4-
dzania imarketingu, p6iniej z administracii.
Pracowalem w aptece, naipierw iako pomoc
apteczna, p62niej jako pracownik administra-
cyino - biurowy. Sko6czylem kurs pedago-
giczny. Do niedawna wykladalem w szr<ote
policealnei, a obecnie wykonujq zaw6d urzqd-
nika. By'o mi naprawdQ ciq2ko, ale jak widae
w konsekwencji udalo siq. Przy ogromnym sa-
mozaparciu i wysilku wlasnym, prry wsparciu
rodziny i pewnie tei przy iakiejs tam dozie
szczesliwego zbiegu okolicznoSci. W kaidym
razie moina i trzeba pr6bowai. Praca iest
w naszym zasiQgu. Moiliwose podnoszenia
kwalifikacji rownie2. Nasze schorzenie zapew-
ne jest specyficzhe, ale na pewno nie iestesmy
dziqki niemu gorsi ni2 inni i nie ma 2adnego
powodu, dla kt6rego mielibySmy czud jakie-
kolwiek kompleksy. W wielu przypadkach ie-
steSmy lepszymi, bardziej zdyscyplinowanymi
i wydajnymi pracownikami nii osobyzdrowe".

E_P _l _K z Tocy|akJo.pt

. ,,A siQ wypowiem za moiego mQ2a (padaczka
skroniowa). MAz skofczy' politechnikq (magi-
ster iniynier biotechnolog), uniwersytet (magi-
ster marketingu), studia MBA (polsko-niemiecki
program przy akademii ekonomicznel) oraz stu-
dia zarz4dzania produkcj4 na znanym uniwersy-
tecie w Niemczech. Pracowal przez 14 lat
na stanowiskach kierownicrych i dyrektorskich
w duixh korporaciach. Od roku bezrobotny
(zwolniony po tym, jak dostal ataku w pracy)".

Aeciek z TocyJokJo.pl

. ,,Ukofczylam studia - administracjq. Ale nie
mogq powiedziei, ie bylo mi latwiutko, mam
lekkie problemy z koncentraci4 niestety, ale
trzeba po prostu porz4dnie przysielt i da rade
nawet bardzo dobre oceny zdobyd. Uwaiam,
2e nie powinno siq czue wyobcowanym itrze-
ba jakos normalnie 2yC, nawet je3li sq te napa,
dy. Ludzie choruiq na r6ine rzeczy i staral4 sie
jakos normalnie funkcionowae, co niestety nie
zawsze jest iatwe...".

nircti z Tocylol4o.pl

. ,,Pracuie obecnie jako analityk zasob6w inter-
netowych (w formie zdalnejw domu), a wcze-
Sniei pracowalam tei w formie zdalnej jako
operator wprowadzan ia danych".

Sylw io2 I ser ce z Tocylokl o.pl

. ,,2 wyksztalcenia jestem biblioterapeut4,
ukoficzylam studiawytsze UMK. Choroba nie
przeszkadzala mi w nauce, wszystkich infor-
mowalam o chorobie, zdarzaly sie sytuacie
krfzysowe ale mialam przyiaci6l, dzi6 jestem
pracownikiem na pelnym etacie w duiej kor-
poracji. Na urodziny dostatam karimatg, 2e-
bym nie potlukla siq w pracy, musialam odbyi
kilka rozm6w z pracownikami ale na razie je-
stem zadowolona".

mottoTS z TocylokJd.pl

.,,Ukoficzylem szkolq Sredni4 o profilu tech-
nicznym. Udalo mi siq trochq popracowac.
Jednak w pewnym momencie chyba mieli ju2
mnie doSC. Ataki powtarzaly sie i ludzie pracu-
iacy ze mn4 byli chyba zwyczainie przeraieni.
Zostalem skierowany na badania ipo nich
na komisiQ ZUS. Otrrymalem rentQ. Od tam-
tejpory kilka razy chciatem podi4€ iak4kolwiek
pracQ ale Iak przypominalem sobie reakcie
moich bylych wsp6lpracownik6w na kaidy
atak ochota przechodzila. I tak siedzQ sobie
w domu i czuiq si9 strasznie niepotrzebny".

Wodnikl z To.yloklo.pl

. ,,Chorujq od l3 roku 2ycia, czyli ju2 od l0 lat.
Ukoriczylam licencjat iSUl.1 na kierunku za-
rz4dzanie, obecnie pracuje na Uczelni w Dziale
promocjiiako koordynator jednego z najwiQk-
szych projekt6w w tym dziale, bardzo lubie
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swoi4 prace. Dyrektor wie o moich proble-
mach zdrowotnych i bardzo mnie rozumie, ni-
gdy mi nie robil z tego problemu. Je3li trzeba
bylo iSC do lekarza, to nie musialam brac wor-
ne8o, q/lko moglam wyskoczyi na godzinkq
z pracy, a potem nadrobii to. Mialam atak
w pracy, ale nikt tego nie zauwa4l, gdyz
drgawki nie towarrysz4 moim atakom. Ostat-
njo mam problemy z koncentracj4 i zapamre-
tywaniem, przeszkadza mi troszkQ w pracy,
gdyi muszQ ogarniaC wiele rzeczy na raz, ale
nie poddaie siQ, idq do przodu. Mam wielkie
plany na przyszlosi".

myszko 88 z TacyJ akl a.pt

. ,,Jestem absolwentk4 studi6w magisterskich
na kierunku matematyka. Skoiczy'am studium
pedagogizacji, obecnie studiuiq finanse ira_
chunkowo6i. A pracujq w call center. Nieste-
ty, mimo usilnych starai nie mogQ znaleit
innei pracy".

Knqo-c

. ,,Skoficzy'am magisterium z pedagogiki reso-
cializacyjnei, studia podyplomowe z kierunku
Marketingowe zarz4dzanie sprzeda:4. pracu-
ie w handlu, aktualnie jestem Doradc4 Ubez-
pieczeniowym, wczeiniej konsultantem w sieci
kom6rkowej. W poprzednich pracach byfo
roznie pracodawcy wiedzieli, ie l'estem chora
na epi, w jednej z prac epi zawaiylo o zwol-
nieniu mnie ze stanowiska, w aktualnei nikt
opr6cz bliskich koleg6w nie wie".

Hittomi

. ,,Skoficzylam liceum prolilowane o profilu so-
cialnym, studium policelne: opiekunka lrodo-
wrskowa, a terzu jestem na ll roku pedagogiki
wczesnoszkolnei i przedszkolnej. Pracowalam
iuz rok w ilobku i przedszkolu. Nie zalujq de-
cFji o podiQciu studi6w chociai nauka idzie
midosa cieiko - iest to chybajedna z gorszych
wad tej choroby".

koti 1988 z Tocyloklo.pl
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