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Streszczenie

Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych jest już 
faktem. Jednocześnie, paradoksalnie, postęp medyczny 
i technologiczny, niosące ze sobą wzrost przeżywalno-
ści w przypadku ciężkich schorzeń lub urazów, powo-
dują wzrost liczby osób z różnymi deficytami, wrodzo-
nymi lub nabytymi. Rośnie procentowy udział osób 
niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym 
wieku i obecnie wynosi on ok. 15-20% ogółu ludności. 
Korzystanie z komputera w nauce i pracy może dać oso-
bie niepełnosprawnej niezależność, a także poczucie 
zwiększonej produktywności oraz lepszą samoocenę. 
Istnieje stała potrzeba umożliwiania osobom niepełno-
sprawnym korzystanie z komputerów i innych rozwią-
zań technologicznych. Jest to ogromne wyzwanie nie 
tylko w związku z liczbą osób niepełnosprawnych, ale 
i ze starzeniem się społeczeństwa. Wiąże się to nie tylko 
z wdrożeniem zagadnień z tego obszaru do rehabilitacji, 
ale również z przeszkoleniem wszystkich pracowników 
mających bezpośredni kontakt z pacjentem i przyszłym 
lub obecnym niepełnosprawnym pracownikiem. Na 
rynku dostępne są interesujące rozwiązania, adaptujące 
komputer do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szero-
ka oferta w tym zakresie umożliwia dobór właściwego 
rozwiązania, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepeł-
nosprawności. Wymaga to jednak posiadania przez 
personel medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem fi-
zjoterapeutów i terapeutów zajęciowych, odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia. Rodzina, opiekunowie oraz 
personel medyczny – jako osoby mające stały kontakt 
z pacjentem i budzące jego zaufanie – będą miały w tym 
zakresie szczególnie istotną rolę, zwłaszcza w opiece do-
mowej. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na 
ten aspekt opieki nad osobą niepełnosprawną.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, 
komputer, telemedycyna, zdalne nauczanie

Abstract

In developed countries the ageing of societies is conti-
nuously observed. Moreover, paradoxically, medical and 
technological progress causes the growing number of 
people with various disabilities due to higher survival 
rate of patients with serious diseases or traumatic in-
juries. The total rate of disabled, severely ill and elderly 
people is up to ca. 15-25% and it will increase. The possi-
bility of use of computers in a work and education makes 
disabled people more independent, productive and in-
creases their self-esteems. It is very important to enable 
disabled people using computers and technical devices. 
These issues should be taken into account in the rehabi-
litation and professional training of whole medical staff 
and current or future disabled co-workers. Wide range 
of assistive devices offered in the market allows to select 
the proper solution with regard to a kind of disability. 
It requires specific knowledge of medical staff, especial-
ly the physiotherapeutists and occupational therapists. 
Family members, guardians and medical staff play very 
important role in this process, especially in a home care. 
The aim of current work is to present this aspect of reha-
bilitation process of disabled person.

Key words: rehabilitation, disabled people, computer, tele-
medicine, e-learning

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych jest już fak-
tem. Jednocześnie, paradoksalnie, postęp medyczny i tech-
nologiczny, niosące ze sobą wzrost przeżywalności w przy-
padku ciężkich schorzeń lub urazów, powodują wzrost 
liczby osób z różnymi deficytami, wrodzonymi lub naby-
tymi. Rośnie procentowy udział osób niepełnosprawnych, 
ciężko chorych i w podeszłym wieku. W Polsce według Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 
przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pro-
centowy udział osób niepełnosprawnych wyniósł 12,2% [1].
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Należy jednak nadmienić, że procentowy udział osób 
niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku 
w krajach rozwiniętych jest szacowany na ok. 15-25% [2]. 
Według rządowego raportu Polska 2030 udział osób w po-
deszłym wieku może w 2030 r. przekroczyć 26% ludności 
kraju [3]. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
żyje 40-50 mln ludzi niepełnosprawnych [2]. Znaczna część 
z nich to osoby niepełnosprawne ruchowo, często z więcej 
niż jednym deficytem. Strategia rozwoju systemu ochrony 
zdrowia wymaga uwzględnienia wyżej wymienionych pro-
gnoz demograficznych. Oprócz leczenia i doradztwa, osoby 
niepełnosprawne, ciężko chore i w podeszłym wieku będą 
oczekiwały właściwie ukierunkowanych działań prowadzą-
cych do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Niejednokrotnie dopiero otrzymanie pracy i stałego docho-
du przywraca im wiarę we własne siły, a często również 
pozwala zapewnić odpowiedni standard życia. Umiejętność 
posługiwania się komputerem przez takie osoby może być 
optymalnym rozwiązaniem z następujących powodów:
– komputer zapewnia osobie niepełnosprawnej wsparcie 

w podstawowych czynnościach życiowych, umożliwia-
jąc nie tylko komunikację bez względu na rodzaj i po-
ziom deficytu (co nie zawsze jest możliwe w przypadku 
np. telefonu), ale również załatwianie różnych spraw bez 
wychodzenia z domu (zakupy, formalności w urzędach), 
rozrywkę, udział w życiu społecznym itp.,

– komputer umożliwia kontakt z innymi ludźmi i two-
rzenie grup wsparcia (niektóre osoby niepełnosprawne 
chętnie z tego korzystają),

– komputer zapewnia dostęp do edukacji (np. w formie 
zdalnego nauczania) oraz zdobywanie wiedzy potrzeb-
nej do rozwoju zawodowego – jest to ważne szczególnie 
w przypadku dzieci i młodzieży,

– komputer może być narzędziem pracy zapewniającej 
stały dochód,

– komputer może być częścią systemu telemedycznego, 
umożliwiającego przeniesienie miejsca świadczenia czę-
ści usług medycznych (telenadzór, telediagnostyka) do 
domu pacjenta [4-13].
Wspomniane aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomicz-

ne są ze sobą wzajemnie powiązane i w ramach obowiązu-
jącego biopsychospołecznego modelu opieki zdrowotnej 
nie należy ich rozpatrywać oddzielnie. Warto zauważyć, 
że komputery coraz bardziej dominują w miejscach pracy, 
a umiejętność ich użycia oraz wiedza specjalistyczna dają 
osobom niepełnosprawnym szansę na pracę i większą 
samodzielność.

Według Simpsona i wsp. aż 57% obywateli USA w wie-
ku produkcyjnym (18-64 r. ż.) może potrzebować urządzeń 
adaptujących ich komputery do dysfunkcji tych osób, ta-
kich jak: 
– poważne (9%) lub łagodne (17%) dysfunkcje wzroku,
– poważne (5%) lub łagodne (19%) dysfunkcje narządu ru-

chu (utrudniające korzystanie np. z klasycznej klawiatu-
ry, myszy itp.),

– poważne (2%) lub łagodne (18%) dysfunkcje słuchu [14].
Należy zaznaczyć, że z komputerów w USA w grupie 

osób w wieku produkcyjnym korzysta:
– 85% osób bez dysfunkcji,

– 80% osób z łagodnymi dysfunkcjami,
– 63% osób z poważnymi dysfunkcjami [14].

W Polsce wyżej wymienione wskaźniki są o wiele niż-
sze. Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych PFRON w 2009 r. aktywnych za-
wodowo było jedynie 13,3% osób niepełnosprawnych po-
wyżej 15 r. ż. [15]. Co więcej, zgodnie z Diagnozą Społeczną 
2009 Rady Monitoringu w 2009 r. jedynie 50,9% obywateli 
Polski powyżej 16 r. ż. korzystało z Internetu, a w odniesie-
niu do osób powyżej 65 r. ż. – tylko 6% [16, 17].

Celem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania dotych-
czasowych możliwości w zakresie adaptacji komputera do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie doświad-
czeń własnych autorów.

Dotychczasowe doświadczenia

Wiele można się nauczyć, korzystając z doświadczeń za-
granicznych. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy 
z możliwości dostosowania stanowiska pracy do moż-
liwości osoby niepełnosprawnej. Nawet na nasyconym 
systemami informatycznymi rynku USA niewielu praco-
dawców posiada osoby przeszkolone w tym zakresie, choć 
w blisko połowie badanych firm są stosowane rozwiązania 
adaptujące komputery do potrzeb pracowników niepełno-
sprawnych [18]. Z punktu widzenia niepełnosprawnych 
Amerykanów bariery w ich zatrudnieniu stanowią: niepeł-
nosprawność sama w sobie, możliwość utraty świadczeń 
i brak wykształcenia. Zatrudnienie daje przede wszyst-
kim poczucie zwiększonej produktywności oraz lepszą 
samoocenę. Większość ankietowanych korzysta w pracy 
ze specjalnie zaadaptowanych komputerów. Niestety – 
jedynie nieco ponad połowa pracujących niepełnospraw-
nych dostała stanowisko pracy przystosowane do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej na koszt pracodawcy. Pozostali 
musieli zapłacić za to z własnej kieszeni [19]. Jest to tym 
istotniejsze, że w opinii samych zainteresowanych – osób 
z dysfunkcjami rdzeniach kręgowego – rozwiązania po-
mocnicze są ważne dla odniesienia sukcesu w pracy. Roz-
wiązania pomocnicze postrzegane przez badanych jako 
ważne w pracy były znacznie droższe niż pozostałe. Śred-
ni koszt takich rozwiązań jest o 68-124% wyższy w grupie 
osób niepełnosprawnych samozatrudniających się w po-
równaniu z grupą pracowników zatrudnianych przez 
innych pracodawców. Wskazuje to na niechęć pracodaw-
ców do finansowania pracownikom niepełnosprawnym 
rozwiązań droższych, ale efektywniejszych. Interesujące 
jest to, że u pracujących niepełnosprawnych Amerykanów 
satysfakcja z posiadanych rozwiązań pomocniczych nie 
zależy ani od zajmowanego stanowiska, ani od historii nie-
pełnosprawności [20]. Doświadczenia australijskie poka-
zują, że 60% spośród badanych niepełnosprawnych używa 
komputerów, ale tylko 18% wykorzystuje do tego rozwią-
zania pomocnicze ułatwiające pracę na komputerze. Uży-
wanie komputera przez australijskich niepełnosprawnych 
zależy przede wszystkim od wieku i czasu trwania niepeł-
nosprawności [21]. 

Niestety, brak jest wytycznych w omawianym zakre-
sie, jak również narzędzi służących do oceny satysfakcji 
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osób niepełnosprawnych z doboru urządzeń adaptujących 
komputer do ich potrzeb [22]. Obecnie wykorzystywane 
metody są niestandaryzowane, subiektywne i długotrwa-
łe, wymagają również dużej wiedzy merytorycznej i dobrej 
znajomości ciągle zmieniającego się rynku [14, 23]. Brak jest 
podejścia zorientowanego na pacjenta (ang. patient-orien-
ted approach), opartego na biopsychospołecznym modelu 
opieki zdrowotnej oraz holistycznym podejściu do terapii, 
a poziom usług (w USA) został oceniony jako niewystar-
czający [22]. Wskazuje się również na niezgodność stoso-
wanych rozwiązań z paradygmatem Medycyny Opartej na 
Faktach EBM (Evidence Based Medicine), co może przekładać 
się na brak obiektywności, wiarygodności i powtarzalno-
ści stosowanych metod [22]. Hoppestad [24] podjął się opra-
cowania wyżej wymienionych kryteriów doboru w opar-
ciu o opinie ekspertów (tzw. metodą Delphi). Dwa etapy 
badania, z których pierwszy zawierał 54 elementy ocenia-
ne przez ekspertów, a drugi 39 elementów, nie przyniosły 
jednoznacznych wyników. Liczba możliwych rodzajów 
i poziomów deficytów, szczególnie u pacjentów neurolo-
gicznych, oraz liczba dostępnych rozwiązań technicznych 
adaptujących komputer do ich potrzeb jest tak duża, że 
trudno było uzyskać zgodność ekspertów i na tej podsta-
wie sformułować jednoznaczne wytyczne [24]. Nie wiado-
mo, na ile przyczyna osiągnięcia takiego rezultatu leżała 
w wybranej metodzie delfickiej i jej parametrach (liczba 
ocenianych elementów, liczba ekspertów, szeroka tematy-
ka ankietowanego zagadnienia), a na ile w samej złożono-
ści badanego zagadnienia. Być może ponowne podzielenie 
badania na części zawężone do konkretnego schorzenia 
lub grupy schorzeń (lub np. grup pacjentów) dałoby lepsze 
rezultaty. Dalsze próby opracowania metody doboru urzą-
dzeń wspomagających wykorzystanie komputera przez 
osoby niepełnosprawne – podjęte przez Chi i wsp. z wyko-
rzystaniem algorytmu drzewa decyzyjnego [25] oraz Jenko 
i wsp. [23] z porównaniem opinii ekspertów klinicznych 
i samych pacjentów – nie przyniosły znaczącego postępu. 
Ciekawym wnioskiem z drugiego z wyżej wymienionych 
badań była umiarkowana zgodność pomiędzy specjali-
stami i użytkownikami w zakresie doboru omawianego 
sprzętu – wskazuje to na konieczność poprawy (obiekty-
wizacji) wykorzystywanych metod doboru.

Z badania Hoppestada wynika, że wymagane jest narzę-
dzie służące do oceny satysfakcji osób niepełnosprawnych 
z doboru urządzeń adaptujących komputer do ich potrzeb: 
powinno ono możliwie szeroko uwzględniać czynniki wy-
nikające zarówno ze stanu zdrowia i trybu życia pacjenta, 
jak i czynniki narzucane przez jego otoczenie oraz społecz-
ność, w której funkcjonuje, z uwzględnieniem wielofunk-
cyjności obecnego wykorzystania komputera (codzienne 
użycie, komunikacja, nauka, praca, serwisy społecznościo-
we i fora, komunikacja wielomodalna lub z wyłączeniem 
niektórych modalności niedostępnych dla danego użyt-
kownika itp.) [24]. Uniwersalne narzędzia badawcze słu-
żące do oceny technologii wspomagających (ang. Assistive 
Technology – AT), takie jak np. Quebec User Evaluation with 
Assistive Technology często wymagają adaptacji w celu 
uszczegółowienia, gdyż inaczej przynoszą jedynie wyniki 
ogólne. Badania Burtona i wsp. [26] w zakresie oceny umie-

jętności i satysfakcji osób niepełnosprawnych z wykorzy-
stywania urządzeń adaptujących komputer do ich potrzeb 
potwierdziły ich przydatność (ocenianą wyżej przez oso-
by z dysfunkcjami wzroku). Co ciekawe pokazały też, jak 
dużą wagę przywiązują użytkownicy do szkoleń związa-
nych z wykorzystaniem omawianej grupy urządzeń oraz 
z samodzielnym wypróbowaniem różnych rozwiązań i ze 
świadomością zagrożeń. Może to wskazywać na potrze-
bę współuczestniczenia pacjentów w doborze urządzeń 
adaptujących do ich potrzeb.

Dostępne rozwiązania

Rozwiązania adaptujące komputer do potrzeb osoby nie-
pełnosprawnej pozwalają skompensować ograniczenia 
funkcjonalne, zwiększyć możliwości techniczne i wydłu-
żyć czas pracy z komputerem. Przy odpowiednim doborze 
umożliwia to osobie niepełnosprawnej przekroczyć barie-
ry utrudniające zatrudnienie oraz skutecznie ubiegać się 
o pracę i ewentualny awans [27]. Rozwiązania w tym za-
kresie można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
– rozwiązania wyłącznie hardware’owe, czyli proste urzą-

dzenia niewymagające dodatkowego oprogramowania 
za wyjątkiem sterowników (np. klawiatury i nakładki, 
myszy i trackballe, switche i przyciski),

– rozwiązania wyłącznie software’owe, czyli specjali-
styczne oprogramowanie (np. klawiatury wirtualne, 
lupy i procesory tekstowe, które są dostępne standar-
dowo w niektórych systemach operacyjnych, aplikacje 
na monitory dotykowe oraz oprogramowanie do nauki 
i zabawy),

– rozwiązania hybrydowe będące połączeniem wyżej 
wspomnianych.
Czynnikami decydującymi o doborze rozwiązań adap-

tujących komputer do potrzeb osoby niepełnosprawnej są:
– rodzaj deficytu,
– stopień niepełnosprawności,
– wskazania ergonomii,
– zakres i rodzaj wykonywanych na komputerze czynno-

ści oraz wykorzystywanego oprogramowania [7].
Najczęściej stosowane rozwiązania w zakresie urządzeń 

adaptujących komputer do potrzeb osoby niepełnospraw-
nej ruchowo obejmują:
– alternatywne klawiatury z powiększonymi lub kontra-

stowymi przyciskami oraz nakładkami ułatwiającymi 
wciskanie,

– alternatywne klawiatury wyświetlane na ekranie kom-
putera lub wykonane na bazie tabletów,

– alternatywne myszy uwzględniające określony deficyt: 
myszy do naciskania stopami, duże trackballe, wyposa-
żone w wielkoformatowe przełączniki włączane rucha-
mi różnych części ciała,

– ekrany dotykowe – od konwencjonalnych 19-21-calo-
wych, poprzez bezprzewodowe tablety (np. do łóżka), aż 
po małe przenośne palmtopy mocowane np. do wózka.
Rzadziej spotykane rozwiązania alternatywne obejmują:

– sterowanie kursora za pomocą akcesoriów typu „hands- 
-free”, czyli np. ruchem głowy (np. wskaźnik nagłowny 
do ekranu dotykowego) lub ruchem oczu (tzw. eyetracker, 
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często za pomocą kamery internetowej i dedykowanego 
oprogramowania),

– sterowanie kursora ciałem (np. dzięki czujnikom wychy-
lenia ciała),

– sterowanie komendami głosowymi,
– sterowanie kursora za pomocą sygnałów mózgowych 

(najbardziej zaawansowane badania w tym zakresie do-
tyczą różnych form wykorzystania sygnałów EEG – ba-
danie elektroencefalograficzne (Electroencephalography)).
Pomimo stosowania wyżej wymienionych rozwiązań 

pomocniczych niektóre zadania, jak np. nawigacja po roz-
budowanych stronach WWW, mogą wymagać wcześniej-
szego treningu i sporej wprawy, a nawet zastosowania 
specjalnego oprogramowania. Zagrożenia związane z do-
stępem do Internetu, o ile niepełnosprawny nie umie po-
radzić sobie z nimi samodzielnie, będą wymagały pomocy 
opiekuna lub specjalisty.

Wybrane rozwiązania do adaptacji komputera wykorzy-
stywane przez osoby niepełnosprawne w zależności od 
rodzaju i poziomu dysfunkcji zostały dość dobrze opisane 
w literaturze (rys. 1) [11, 15].

Algorytm doboru

Rozwiązanie autorskie oparte na doświadczeniach wła-
snych w zakresie doboru urządzeń wspomagających obsłu-
gę komputera przez osoby niepełnosprawne przedstawia 
rysunek 2. Wykorzystanie algorytmu nie może się opierać 
jedynie na historii choroby pacjenta. Powinno ono być po-
przedzone szczegółową diagnozą funkcjonalną w zakresie:

– rodzaju deficytów, w tym deficytu dominującego,
– stopnia deficytów,
– wzajemnego wpływu dysfunkcji współistniejących jed-

nocześnie,
– określenia funkcji, które pacjent rzeczywiście wykonuje, 

a nie tych, które mógłby wykonać,
– w przypadku pacjentów po udarach należy zwrócić 

szczególną uwagę na jednakową sprawność po obu stro-
nach ciała.
Prezentowany algorytm nie obejmuje wszystkich do-

stępnych rozwiązań, a jedynie ich grupy, i będzie ewo-
luował wraz z rozwojem tej dziedziny. Pomimo zasto-
sowania urządzeń wspomagających, część treści stron 
internetowych niezgodna z wymaganiami Web Content 
Accessibility Guidelines może być niedostępna dla niektó-
rych grup pacjentów.

Oferta rynku polskiego jest uboga – prezentowane roz-
wiązania są dostępne przede wszystkim w dwóch sklepach 
internetowych, stąd problemy z ich oceną i dopasowaniem. 
Można spotkać również produkty zakupione za granicą 
(szczególnie w USA), jednak, oprócz wyżej wymienionego 
problemu z oceną i dopasowaniem, dochodzi również kwe-
stia zgodności standardów (zasilanie, złącza, sterowniki), 
a w przypadku oprogramowania – również systemu ope-
racyjnego, gdyż można spotkać ciekawe produkty przezna-
czone np. na MAC OS. Nie ma na rynku urządzeń adapta-
cyjnych umożliwiających komunikację wielomodalną.

Ze względu na trudności związane z jednoznacznym 
zdefiniowaniem algorytmu doboru urządzeń adaptują-
cych komputer do potrzeb osób niepełnosprawnych war-

Rys. 1. Wybrane urządzenia wspomagające obsługę komputera wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne
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sporej wprawy, a nawet zastosowania specjalnego oprogramowania. Zagrożenia związane z 

dostępem do Internetu, o ile niepełnosprawny nie umie poradzić sobie z nimi samodzielnie, 

będą wymagały pomocy opiekuna lub specjalisty. 

Wybrane rozwiązania do adaptacji komputera wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne 

w zależności od rodzaju i poziomu dysfunkcji zostały dość dobrze opisane w literaturze (rys. 

1) [11, 15]. 

 
 

dysfunkcje motoryczne dysfunkcje wzroku dysfunkcje słuchu dysfunkcje kognitywne dysfunkcje wieloobszarowe 

opcje „ułatwienia” systemu 
operacyjnego komputera,  
np. lupa 

oprogramowanie typu 
„synchronized narration” 
do przeglądania stron WWW 

rozwiązania łączone 

klawiatury alternatywne  
z powiększonymi 
klawiszami i oznaczeniami  
o zwiększonym kontraście, 
odpowiednio oznakowane 
(np. teksturą) przyciski 
trackballa 

klawiatury brajlowskie, 
monitory brajlowskie  
i urządzenia do tyflografiki 

aparaty słuchowe i implanty 

połączenia wideo punkt-
punkt lub wideokonferencje 
dla osób czytających z ruchu 
ust lub używających języka 
migowego 

napisy (ang. subtitles) 

konwertery mowy na tekst 
pisany (ang. voice-to-text 
converters) 

strony WWW (np. Flash)  
z ekwiwalentami ścieżki 
dźwiękowej 

uproszczone klawiatury 
i myszy 

połączenia wideo punkt-
punkt lub wideokonferencje 
dla osób czytających z ruchu 
ust lub używających języka 
migowego 

klawiatury na bazie tabletów 
z przyciskami oznaczonymi 
czytelnymi obrazkami 

ekrany dotykowe  
z uproszczonym, 
kontrastowym, łatwym do 
kojarzenia menu 

intuicyjne menu pomocy 
i podpowiedzi oraz opisy 
zawartości 

łagodne 

poważne 
lub 

 brak 

opcje „ułatwienia” systemu 
operacyjnego komputera 

sterowanie wzrokiem (np.  
b-link) lub ruchami głowy 

klawiatury alternatywne  
z powiększonymi klawiszami 
i oznaczeniami o zwiększo-
nym kontraście, odpowiednio 
oznakowane (np. teksturą) 
przyciski trackballa 

kontrolery sterowane 
dmuchaniem i wciąganiem 
powietrza (ang. sipp-and-puff 
switch), położeniem języka, 
mięśniami twarzy itp. 

klawiatury ekranowe oraz 
urządzenia wskazujące do 
nich 

ramki na klawiatury 

dodatkowe duże przyciski 
(ang. buttons) zastępujące 
przyciski myszy 

sterowanie głosem (ang. 
voice control) z oprogramo-
waniem do rozpoznawania 
mowy (ang. speech 
recognition) 

interfejs mózg-komputer (ang. 
brain-computer interface) + 
oprogramowanie do obsługi 
komputera (np. edytor tekstu 
Dasher) lub neuroprotezy 

Należy zwrócić 
uwagę na to, że 

rozwiązania 
łączone mogą 
się wzajemnie 
wykluczać lub 

zbytnio 
komplikować 

obsługę 
komputera 

rodzaj i stopień dysfunkcji 

w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wystarczającym rozwiązaniem nie są komputery dedykowane osobom w podeszłym wieku, jak firstSTREET GO 

Uzupełnienie ww. rozwiązań stanowią: 
 dla osób niemówiących: urządzenia generujące (lub odtwarzające) mowę, 
 oprogramowanie komunikacyjne z rodzin Symbol, The Grid, Boardmaker, 
 programy edukacyjne i gry ułatwiające osobom niepełnosprawnym (w tym dzieciom) naukę 

posługiwania się komputerem wyposażonym w urządzenia dostosowujące do ich potrzeb, 
 oprogramowanie i urządzenia dla osób niewidomych i niedowidzących korzystających  

z alfabetu brajla (np. pisanie z klawiatury komputerowej z wykorzystaniem wyświetlacza 
brajlowskiego w Mac OS X Snow Leopard), 

 inne urządzenia dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym, uzupełniające 
możliwości komputera: notatniki brajlowskie, dyktafony, GPS i całe rodziny mówiących 
akcesoriów, 

 podpórki i inne rozwiązania ergonomiczne dla osób szybko męczących się. 

powiększalniki stacjonarne  
i przenośne 

oprogramowanie lektorskie 
„czytające” tekst z ekranu 
(ang. screen reader) lub  
z innych źródeł: 
dokumentów, gazet itp. 

 

buttons

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 3/2012, vol. 18174

in
ży

ni
er

ia
 b

io
m

ed
yc

zn
a 

/ b
io

m
ed

ic
al

 e
ng

in
ee

ri
ng



tościowe wydaje się przedstawienie opisywanych pro-
cedur na przypadkach (tabela 1). Umożliwi to łatwiejsze 
zrozumienie indywidualnego, całościowego podejścia pa-
cjenta do tego procesu.

Podsumowanie

Wykorzystanie komputera, zarówno w życiu codziennym, 
jak również w nauce i pracy, może dać osobie niepełno-
sprawnej niezależność, a także podwyższone poczucie 
własnej wartości. Zagadnienia z tego obszaru warto włą-
czyć do rehabilitacji, w tym do szkolenia personelu mające-
go bezpośredni kontakt z pacjentem, a w przypadku pracy: 
z przyszłym/obecnym niepełnosprawnym pracownikiem. 
Rodzina, opiekunowie oraz personel medyczny – jako oso-
by mające stały kontakt z pacjentem i budzące jego zaufanie 
– mają w tym zakresie szczególnie istotną rolę, zwłaszcza 
w opiece domowej. Uwzględnienie przy doborze urządzeń 
oraz oprogramowania adaptującego komputer do potrzeb 
osób niepełnosprawnych celów oraz preferencji pacjenta 
spowoduje, że będzie on chętniej go używał. Brak jedno-
znacznych wytycznych, w tym ogólnie akceptowanego al-
gorytmu doboru, powinien spowodować nacisk na wzrost 
liczby badań w omawianym zakresie z uwzględnieniem 
paradygmatu EBM. Należy również pamiętać, że z wyko-
rzystaniem komputera, oprócz ogromnych korzyści, wiąże 
się również wiele zagrożeń, których wszyscy użytkowni-
cy, również niepełnosprawni, muszą być świadomi. n
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Tabela 1. Trzy przypadki doboru urządzeń adaptujących komputer do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Przypadek I Przypadek II Przypadek III
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mężczyzna (27 l.),
1 rok po udarze kobieta (47 l.), 3 miesiące po udarze, 

Rodzaj i stopień  
dysfunkcji

Dysfunkcja dominująca: dysfunkcje mo-
toryczne: problemy z mobilnością, wol-
niejsze i mniej precyzyjne ruchy związane 
prawdopodobnie z postępującym proce-
sem starzenia się
Dysfunkcje wzroku: okulary do czytania  
i komputera
Dysfunkcje słuchu: aparat słuchowy
Dysfunkcje kognitywne: problemy z za-
pamiętywaniem wpływające na szybkość 
uczenia się

Deficyt dominujący:
dysfunkcje motoryczne: w wyniku terapii 
pacjent osiągnął stan funkcjonalny z niedo-
władem prawostronnym i pozornie zdrową 
stroną lewą, łagodna afazja – poddawana 
terapii logopedycznej.
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cyzji ruchów kończyn, zespół zaniedbywa-
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Dysfunkcje kognitywne:
związane z zespołem zaniedbywania jed-
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Zastosowane rozwiązanie
(dysfunkcja dominująca, 

pozostałe dysfunkcje)

Komputer dla osób w podeszłym wieku 
(firstSTREET GO, USA, menu i komunikaty 
głosowe w j. angielskim) z klawiaturą z du-
żymi klawiszami i trackballem. 
W trakcie szkolenia nie było konieczności 
stosowania nakładki na klawiaturę unie-
możliwiającej naciskanie kilku klawiszy 
jednocześnie przy nieprecyzyjnych ru-
chach użytkownika.

Alternatywna klawiatura z powiększony-
mi przyciskami oraz trackballem z dużymi 
przyciskami i blokadą funkcji „przenieś  
i upuść” po stronie ręki sprawniejszej.
Podpórki pod ramiona (Ergorest);
wykorzystanie opcji ułatwień dostępu.

Pełna adaptacja do komputera możliwa 
po terapii zespołu zaniedbywania jedno-
stronnego (czas trwania: do 3 miesięcy), 
gdyż pacjentka nie zauważa połowy ekra-
nu komputera i połowy klawiatury, jeśli 
stoją przed nią na środku.

Uwagi

Pacjent poprzednio używał komputera  
w codziennej pracy. Pacjent nie wymagał 
dodatkowych urządzeń dostosowujących, 
lecz mimo to wymagał dodatkowego prze-
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Przełączające.

Po terapii zespołu zaniedbywania jedno-
stronnego nastąpi kolejna ocena i proce-
dura doboru. W przypadku niepowodzenia 
terapii alternatywą jest zastosowanie kla-
wiatury do pisania jedną ręką (po stronie 
niepomijanej) i przesunięcie monitora.

Rys. 2. Algorytm doboru urządzeń wspomagających obsługę kom-
putera przez osoby niepełnosprawne (propozycja własna)
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