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Pracaiest wainym elementemfunkcjonowania
czlowiekaw spoleczeistwiej realizaciiosobistych
cel6w. Stanowinie tylko ,r6dlo utrzymania,ale
przyczynia
siQdo budowania
poczucia
wlasneiwarto6ci.Ten ostatnielement,estszczegolnie
wainy
dla os6b z padaczk4,tymczasemto oni wtainie
czQscieini2 inni napotykajetrudnosciw znalezleniu i utrzymaniuzatrudnienia.
z iniJakwynikaz badania,przeprowadzonego
cjatywy Polskiego Towarrystwa Epileptologii
w 2009r. w Polsce,sposr6d995 osobz padaczk4,
w wieku l8--65lat,49o/obylo zatrudnionych.
Odjest
setekten
mniejsryni: wwiQkszosci
innychkraEuropeiskich.
nale2y
pamiQtai,
te2
ie
i6w
Jednak
w q/m czasieog6lny wsp6lczynnikzatrudnienia
w Polscewynosil59,396,podczas,gdy w kraiach
r 3rednio64,4o/o.
Unii Europeiskiel
NajczQsciel,
m6wiqco zatrudnieniuos6b z padaczk4,skupiasiq uwagQna osobach,kt6re nie
pracujai na przy<zynachtakiego stanu.Jest to
oczywiscieznacz4cyproblemdotykai4cyzar6wno
poiedynczeosoby,jak i 096l spoleczehstwa
(temu
zagadnieniu
bedziepoiwiqconykoleinyartykul).
Znacznierzadzi{ m6wi siQo tych osobach,kt6re znalazlyzatrudnienie.
W Iiteraturzenaukowejse
dostQpnedanezagraniczne
gl6wniez lat 70. i 80.
ubieglego
wieku,wedlugkt6rychchorzyz padaczk4wykonuj4gl6wniezawodymanualne.
niewymagaj4cekwalilikacjiina 0g6l poni2ej swoich
mo2liwosci.Czy lak iesr rzeczywiscier6wnie2
obecnie?
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Z a'naliz,ldanychz cytowanegoiu2 badaniawynika,ie osobyz padaczk4pracujqw bardzowielu
zawodachpiastui4cstanowiskaod kierowniczych
po naiprostsze.Prawie3/4 pracujecychchorych
zajmujestanowiska
niezwi4zane
z wykonylvaniem
pracyliz,/cznei,co przeciwstawia
siq stereotypowi m6wi4cemu.2e ci chorzyzatrudnianisEprzewainie jako niskowykwalifikowani
pracownicy.
czwarta
chorych
padaczkq
pracuie
na
Jedna
iako
wysoko wykwalifikowanipracownicyumyslowi.
Najwiqkszq
grupq,prawie50olostanowiapracownicySredniowykwalifikowani,
niewykonui4cypra.y liz'/czne), 1596to osoby wykwalifikowane,
pracui4cefizycznie,reszta,ok. 9 iestzatrudnionychprzywykonywaniuprostychczynnosci
fizycznych.
TabelaI pokazulerozkladzawod6q jakiewykonujaosobyz padaczk4
wg. Miqdzynarodowego
Standardu Klasyfikacji
Zawod6w ISCO-88.WiqkszoSi
os6bz padaczk4
wykonuiezawodynale24ce
do czterechgrupzawodowych:
pracownik6w
specjalist6w,
uslugosobistych
i sprzedawc6wtechnikowi innego
Sredniegopersoneluoraz pracownik6wbiurowych.
Poszczegolne
wykonywanezawodywymienionesa
wtabelil.
Tabela I pokazuier6wnie2 rozkladzawodow
w og6lneipopulacjiPolakow.W por6wnaniuz nF
mi, osobyz padaczke
dwukrotnieczesciejpracuj4
jakopracownicybiurowi,czeSciej
s4te2zatrudnieni jako technicy/pracownicy6redniegopersonelu
oraz specialisci.
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ogrodnicy,
le6nicvi rvbacv
7. Robotnicy
Przemyslowii
rzemieSlnicy
8. Operatorzyi
monterzy
maszynt
urzadzen
L Pracownicy
przy p€cach
prostych

Zawodyos6b z padaczkq
Krerownrk
duzeji Sredniej
organizacjj
(j0),
kierownikmalegoprzedsiQbiorstwa
(5),
wlaScicielfirmy
(3)
Inrormatyk/programjsta
(25),nauczyciel
(23),
jer(8),
eKonomista(12),
in2yn
muzyk/artysta/aktor
(7),architekt(S)lekarz(4),
pielegniarka
(4),farmaceuta
(3),prawnik(3),
elektronik(2),biolog(2),specjalista
marketrngu
(2),llumacz
(2) kartograf(1),
analityk
bankowosci
(1),psychotog
(1),
przedslawiciel
medyczny
(1),naukowiec
(1)
Ksregowy
(23),handlowiec/zaopatrzeniowiec
(7),rehabilitant/masa2ysla
(7),
pracownrk
administracji
(6),telemarketer
(5)
asysteni
(5),pietegniarka
(5),iaborant
(2),
jako6cr/brakarz
kontroler
(3).potrclant
(2)
doradca
bantowy(2).dietetyk
(l). gfafil
kompulerowy
{1) forografk
{1).detoralor(1).
geodeta
(1)
!rzednik/pracownik
biurowy1lZ),
bibliotekarz/ksiegav
(9),magazynier
(9),
sekretarka(5),korektor(2),pfacownikpoczty
sprzedawca/kasjer
(47),Fryzjerlkosmetyczka
{9),ochronrarz
(8),kucharz
(6) hetner
(3),
(3) oosruga
bL\ieciarka
ktrenta/hoslessa
(3).
akwtzytor
(1),tontroter
brleldw
(j )
RoInik/pszcze
larzl esnik (7),E odnik(3I
hooowca
ps6w('1)
MurarzlDudowtantec
(14),krawcowa(8),
piekarzlcrkernir t7j. s usdrz{Jl eleklryk(:./,
szewr{z) spawacz(2).stotar,,(tl. JLoi'err1)
kowal(1),windykalof(1),drukarz
(1)
Mechanlk/ope€lor
u.zadzei t 14 t. pakowacz

YontettdozotcaIszalniatz117I.
sprzqlaczka/salowa/woina
(17), pracownik
nzyczny(5),segregator
odpadow(2),
konserwator
('1),g6rnik(1)

Tabcla l. Zawody rvykonyr.vane
przez osoby z padaczk4
ogotncJ
' r osoby z popLrlac,r
t\ Pnlsee\'!. M rcdzlnar,'douej KlosylikacjitS( O_ds
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jako robotnicyprzemyslowii rzemieslnicy,
operatorzy maszyni urz4dzehoraz rolnicy czy le6nicy
i D/bacy,
cryliw zawodach,kt6re naleiadoiednych
z najczqsciej
przezog6tspoteczefiwykonywanych
stwa.Osobyz padaczk4
niecorzadziejpiastui4stanowiskakierownicze,chociai w badanejgrupie
stwierdzononiecowiqkszyodsetekos6b z wyiszymwyksztatceniem
ni2w populacii0g6lnei.
R62nice
w wykonywanych
zawodach
mog4wynijak
kai,
siQwydajeze stosowania
siqos6bchorych
do zaleceilekarskich,
a wiQcunikaniapracyw warunkachzagro2enia,jakie mogqstanowiamaszyny,
kontaktz wysokimnapieciem,
pracanawysokosci
czy wymagai4caz6yt du2egowysilku fizycznego.
Wa2nejest, aby pamiQtac,
ie zalecenia
dotycz4ce
wyboru zatrudnienia
i moiliwo6cipracyna danym
stanowiskupowinno byeocenianeinq.widualnie,
bior4cpod uwaggrodzaj napad6w ich czQstogci
i cieikosdoraz porg wystepowania,wsp6twystqpui4ceschorzenia,moiliwoScifizycznei umyslowe.
Jakwynikaz wielu bada6,pozawykztalceniem,
czynnikiemwptywajacymw naiwiekszym
stopniu
jest czqstosiwystqpowania
naszansezatrudnienia
napad6w.lm napadyse lepieikontrolowane,tym
jestwiekza. Jednak,w cytowanymbadaniu
szansa
ai u 4096chorychnapadywystqpowaly
co nalmniei
razw mtest4cu.
Wainym elementemzatrudnienia
iest utrzymanie pracy. Pacjenciz padaczk4czqsto maj4 obawy
dotycz4ceinformowaniapracodawcyi wsp6lpracownik6wo swojejchorobie.W obecnymbadaniu
prawiepolowaankietowanych
chorychniepoinformowala swoich wsp6lpracownik6wo chorobie,
a l/3 nie zStosilafaktu chorobypracodawcy.
Widoczny by' wyraznyzwiqzekmiQdzyczesto6ci4napad6w a chqciqpoinformowaniao chorobie.lm
rzadszebyly napady,tym osoby z padaczkemniej
chqtnieujawnialyfakt choroby.Wydaiesieto zrozumiale,zwa4wsq,2e u os6b z czqstyminapadami rfzyko wyst4pienianapaduw pracyjest wiqkze
nii u os6bz dobne kontrolowanyminapadami.
Poinformowanieo chorobie(rodzajui przebiegunapad6w) w przypadkuwystepowanianapad6w
zwiqkszaszansQ
na udzieleniewlasciwejpomocy
w mieiscupracy.Z drugieistrony jednakcze6i os6b
wla6niez tego powodu, ie obawia sie reakcji
nawyst4pienie
napaduw pracy,ukrywafaktchoro-
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wania. Polowa os6b, kt6re nie poinformowaly
pracodawcy
zrobilato z powodulqkuprzedzwolnieniemz pracy.Bliskopolowaobawialasiq stygmatyzacii lub nier6wnego lraktowania przez
wsp6lpracownik6w/pracodawcq.
Z badai amerykaiskichwynika,ie prawiewszyscypracodawcy
chcielibywiedziei,2e ichpracownikchorujenapadaczke,nawetiesliod pewnegoczasunapadynie
wystepuj4.Z badania
wynikawa2nywniosek,upowszechnianie
wiedzyna temat padaczkiw spoleczeistwie, a wiQcr6wnieZwsr6d pracodawc6w
sprzyiabudowaniubardzie,pozytywnegonastawieniawobec pracownik6wz padaczk4.
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llustracja
zloionosciproblemuzatrudnienia
os6b
z padaczk4
sqpflykladywypowiedzisamychchoTacyrakJa.pl:
n/chna portaluspoleczno6ciowym
. ,,Magister
ekonomii(AkademiaEkonomiczna)
+ studiapodypfomowe z z,:z4dzaniapr oiektami uniinymi.PracujQ
naetacieiakourzqdnik(7
lat sta2upracy),a tak2erealizowalam
naumowg zleceniekilkaprojekt6wdolinansowanych
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ze Srodk6w uniinych (wsp6lprzygotowan
ie
p.ojekt6vwniosk6w oraz osobarozliczaj4ca)
".
pt
betigoz Tocylaqo.
. ,,2 wyksztalcenia
jestemogrodnikiem.
Poukoiczeniu(z wielkimwysilkiem)szkotyogrodniczel
przezdlugiczasnie moglemnormalniefunkcjonowaa.lvlialemspowolnion4
(a2nienaturalnie)
mowe,nieby'emw stanieiasnom)4ilee,
bylem
to
siq
czesto
popularnie
m6wi
iak
,,przymulony". Ale i wtedy chcialempracowa€.A poniewai,dlatakich" ,,normalnej"
pracynieby'o,to
podpisalemumowQz miejscow4sp6ldzielni4
inwalid6wi skladalemmetalowezawiasydo
szafek.Chodzilemnaro2nekursykomputerowe. Ukoiczy'em tei studia naipierw z zarz4dzaniaimarketingu,p6iniej z administracii.
Pracowalemw aptece,naipierwiako pomoc
apteczna,p62niejjako pracownikadministracyino - biurowy. Sko6czylemkurs pedagogiczny.Do niedawnawykladalemw szr<ote
policealnei,
a obecniewykonujqzaw6durzqdnika.By'o mi naprawdQciq2ko,ale jak widae
w konsekwencji
udalosiq.Przyogromnymsamozaparciui wysilkuwlasnym,prry wsparciu
rodziny i pewnie tei przy iakiejstam dozie
szczesliwego
zbieguokolicznoSci.
W kaidym
razie moina i trzeba pr6bowai. Pracaiest
w naszymzasiQgu.Moiliwose podnoszenia
kwalifikacji
rownie2.Naszeschorzenie
zapewjest
ne
specyficzhe,
alena pewnonieiestesmy
dziqki niemugorsi ni2 inni i nie ma 2adnego
powodu,dla kt6rego mielibySmyczudjakiekolwiek kompleksy.W wielu przypadkach
iesteSmylepszymi,bardziejzdyscyplinowanymi
i wydajnymipracownikami
nii osobyzdrowe".
E_P_l_K z Tocy|akJo.pt
. ,,A siQwypowiemza moiegomQ2a(padaczka
skroniowa).MAzskofczy' politechnikq(magister iniynierbiotechnolog),
uniwersytet(magistermarketingu),
studiaMBA(polsko-niemiecki
programprzy akademiiekonomicznel)orazstudiazarz4dzania
produkcj4naznanymuniwersytecie w Niemczech.Pracowalprzez 14 lat
nastanowiskach
kierownicrychi dyrektorskich
w duixh korporaciach.
Od roku bezrobotny
(zwolnionypo tym, jak dostalatakuw pracy)".
Aeciekz TocyJokJo.pl

. ,,Ukofczylamstudia- administracjq.
Ale nie
powiedziei,
mogq
ie bylo mi latwiutko,mam
lekkie problemyz koncentraci4niestety,ale
trzebapo prostuporz4dnieprzysielti da rade
nawetbardzodobreocenyzdobyd.Uwaiam,
2e nie powinnosiqczuewyobcowanymitrzebajakosnormalnie2yC,nawetje3lisqte napa,
dy.Ludziechoruiqna r6ine rzeczyi staral4sie
jakosnormalniefunkcionowae,
co niestetynie
jest
zawsze iatwe...".
nircti z Tocylol4o.pl
. ,,Pracuie
obecniejakoanalitykzasob6winternetowych(w formiezdalnejwdomu),a wczeSnieipracowalamtei w formie zdalnejjako
operatorwprowadzan
ia danych".
Sylwio2I sercez Tocylokl
o.pl
. ,,2 wyksztalceniajestem biblioterapeut4,
ukoficzylam
studiawytszeUMK.Chorobanie
przeszkadzala
mi w nauce,wszystkichinformowalamo chorobie,zdarzalysie sytuacie
krfzysoweale mialamprzyiaci6l,dzi6jestem
pracownikiemna pelnymetaciew duiej korporacji.Na urodzinydostatamkarimatg,2ebym nie potluklasiqw pracy,musialam
odbyi
kilkarozm6wz pracownikami
alena raziejestemzadowolona".
mottoTSz TocylokJd.pl
.,,Ukoficzylem szkolqSredni4o profilu technicznym.Udalomi siq trochq popracowac.
Jednakw pewnymmomenciechybamieliju2
mniedoSC.
Atakipowtarzalysiei ludziepracuze
mn4
bylichybazwyczainieprzeraieni.
iacy
Zostalemskierowanyna badaniaipo nich
na komisiQZUS.OtrrymalemrentQ.Od tamtejpory kilkarazychciatempodi4€iak4kolwiek
pracQale Iak przypominalemsobie reakcie
moich bylych wsp6lpracownik6wna kaidy
atak ochota przechodzila.I tak siedzQsobie
w domui czuiqsi9strasznieniepotrzebny".
Wodniklz To.yloklo.pl
. ,,Chorujqod l3 roku 2ycia,czyliju2od l0 lat.
UkoriczylamlicencjatiSUl.1 na kierunkuzarz4dzanie,
obecniepracujena Uczelniw Dziale
promocjiiakokoordynatorjednegoz najwiQkszychprojekt6w w tym dziale,bardzolubie
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swoi4 prace.Dyrektor wie o moich problemachzdrowotnychi bardzomnierozumie,nigdy mi nie robil z tego problemu.Je3litrzeba
bylo iSCdo lekarza,to nie musialambracworne8o,q/lko moglamwyskoczyi na godzinkq
z pracy,a potem nadrobii to. Mialamatak
w pracy, ale nikt tego nie zauwa4l, gdyz
drgawkinietowarrysz4moim atakom.Ostatnjo mam problemyz koncentracj4
i zapamretywaniem,przeszkadzami troszkQw pracy,
gdyi muszQogarniaC
wiele rzeczyna raz, ale
nie poddaiesiQ,idq do przodu.Mam wielkie
planyna przyszlosi".
myszko88 z TacyJ
akla.pt
. ,,Jestemabsolwentk4studi6w magisterskich
na kierunkumatematyka.
Skoiczy'amstudium
pedagogizacji,
obecniestudiuiqfinanseira_
chunkowo6i.A pracujqw callcenter.Niestety, mimo usilnychstarai nie mogQznaleit
inneipracy".
Knqo-c
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. ,,Skoficzy'am
magisteriumz pedagogikiresocializacyjnei,
studiapodyplomowez kierunku
Marketingowezarz4dzanie
sprzeda:4.pracuie w handlu,aktualniejestemDoradc4Ubezpieczeniowym,
wczeiniejkonsultantem
w sieci
kom6rkowej.W poprzednichpracachbyfo
rozniepracodawcy
wiedzieli,ie l'estemchora
na epi, w jednejz pracepi zawaiylo o zwolnieniumnieze stanowiska,
w aktualnei
nikt
opr6cz bliskichkoleg6wniewie".
Hittomi
. ,,Skoficzylam
liceumprolilowaneo profilusocialnym,studiumpolicelne:opiekunkalrodowrskowa,a terzujestemna ll roku pedagogiki
wczesnoszkolnei
i przedszkolnej.
Pracowalam
rok
w
ilobku
i przedszkolu.
Nie zalujqdeiuz
cFji o podiQciustudi6w chociai naukaidzie
midosacieiko- iestto chybajedna
z gorszych
wad tej choroby".
koti 1988z Tocyloklo.pl
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