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Komunikacja alternatywa AAC 
Podział komunikatorów AAC 

Na rynku pojawia się coraz więcej pomocy do komunikacji alternatywnej – zróżnicowane są pod 

względem funkcjonalności, ceny jak i zaawansowania technologicznego. 

Do dyspozycji mamy syntezatory mowy, tablice komunikacyjne, a także urządzenia obsługiwane przy 

pomocy wzroku.  

Analiza dotyczyć będzie narzędzi przeznaczonych dla osób z SLA mówiących z wielkim trudem lub 

niemówiących i jednocześnie z ograniczoną sprawnością kończyn.  

Chorzy z SLA mogący pisać, korzystają w sytuacjach niezrozumienia ich z: 

 kartki i długopisu 

 samozmywalnej tabliczki z rysikiem 

 gotowych zbindowanych komunikatorów jak Mówikarteczki  

 własnoręcznie przygotowanych, bindowanych i zalaminowanych komunikatów- teksty 

 klawiatury komputera  

 telefonu 

Wszystkie wymienione powyżej pomoce ułatwiają komunikowanie się osobom ze sprawnymi lub 

względnie sprawnymi rękoma. W przypadku bardziej zaawansowanej choroby dochodzi również do 

osłabienia mięśni rak i nóg, wówczas komunikacja oparta może być na posługiwaniu się wzrokiem. 

Poniżej znajduje się przegląd komunikatorów dla osób z nieporuszających rękoma i niemówiących, 

zespołem zamknięcia. 

NISKA TECHNOLOGIA ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 

Odliczanie alfabetu Eye-Trackery Tobii Dynavox 

Linijka alfabetyczna System Sensor 

Alfabet A4 GassOuce 

Tablica komunikacyjna do symboli Klawiatura Windows 

Tablica Alternatywnej Komunikacji Click2speak 

 Blink Mouse 

 OptiKey 

 Mówik 

 Talk Free 

 Switkey 

 Mobizen 

 Vysor 

 Glaze Speak 

 Smart Dom 
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Niska technologia 

Mruganie 

Gdy mowa u osoby z SLA całkowicie jest niemożliwa, opiekun zadaje pytania, a pacjent na 

umówioną ilością mrugnięć, odpowiada np. 1 raz na TAK i 2 razy na NIE. 

Plusy: 

 prosta metoda w każdych warunkach – w domu i poza domem. 

Minusy:  

 ustalenie wskazywania 1x na tak, 2x na nie, powoduje zbyt częste mruganie i bardzo szybkie 

zmęczenie gałki ocznej, jej wysychanie, pacjent wówczas wycofuje się z rozmowy; 

 zadawanie pytań nie trafionych, standardowo uważanych za oczekiwanie przez pacjenta np. czy 

chcesz jeść?, czy chcesz spać?, co powoduje u chorego irytację ze względu na nieodgadnięcie 

intencji. 

Uwagi:  

 opiekun powinien domyślać się końcówki wyrazu i podpowiedzieć słowo, by skrócić czas 

wyszukiwania. 

Odliczanie alfabetu  

Opiekun wypowiada kolejno litery alfabetu a pacjent mrugnięciem wskazuje właściwą literę. 

Plusy: 

 sprawdzona metoda w każdych warunkach – w domu i poza domem; 

 metoda prosta. 

Minusy: 

 nadmiar mrugania oczami powoduje wysychanie i szybkie zmęczenie gałki, pacjent wówczas 

wycofuje się z rozmowy; 

 wyliczanie głosek z pominięciem znaków diakrytycznych czyli bez ą,ę,ś,ź,ć,ń,ó,ł, powoduje 

przekłamanie np. lanie zamiast łanie, sad zamiast sąd, leki zamiast lęki; 

 chcąc poznać kolejną literę wyrazu, należy odliczanie zacząć od początku – od litery a, metoda 

czasochłonna; 

 każdą kolejną literę wyrazu należy odliczyć, co powoduje, że czas wypowiedzenia jednego 

słowa np. spacer wymaga sześciokrotnego odliczania, a w zdaniu: Chciałbym wyjść na spacer 

do lasu, aż 28 razy, co powoduje znaczne zmęczenie u opiekuna; 

 przejście za daleko o literę – i niezrozumienie słowa. 

Uwagi:  

 opiekun powinien domyślać się końcówki wyrazu i podpowiedzieć słowo, by skrócić czas 

wyszukiwania; 

 należy pamiętać o znakach diakrytycznych. 
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Alfabet A4 

 

Alfabet na zmywalnej tabliczce w formacie A4 ułatwia komunikowanie się poprzez wskazywanie litery, 

pacjent zatwierdza wybór mrugnięciem oka. Metoda stosowana intuicyjnie przez rodziny pacjentów, 

teraz na trwałej zmywalnej tabliczce, umożliwiającej utrzymanie higieny. Dzięki transparentnej 

tabliczce, możliwe jest pokazywanie liter od spodu, co przyspiesza komunikację. 

Plusy: 

 łatwe wskazywanie liter i śledzenie reakcji chorego; 

 niska cena, przy dużej wytrzymałości; 

 zmywalna; 

 proste narządzie nawet dla seniorów. 

Minusy: 

 konieczność drugiej osoby; 

 nie ma możliwości zapisywania tekstów. 

Koszt: 45 zł.  

Link do sklepu 

Linijka alfabetyczna 

Linijka z alfabetem na zmywalnym pasku, wykonanym z trwałego przezroczystego materiału. Posiada 

cały polski alfabet z uwzględnieniem znaków diakrytycznych. Ułatwia komunikowanie się poprzez 

wskazywanie litery palcem, a pacjent zatwierdza wybór mrugnięciem oka. 

 

http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=54
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Plusy: 

 narzędzie proste w obsłudze; 

 łatwy sposób komunikowania się, zwłaszcza tam, gdzie symbole czy standardowe komunikaty 

ograniczają chorego; 

 możliwość wypowiedzenia wszystkiego; 

 niski koszt użytkowania, przy dużej wytrzymałości. 

Minusy: 

 brak możliwości zapisu tekstów przez pacjenta; 

 konieczność obecności drugiej osoby. 

Koszt: 35 zł.  

Link do sklepu 

Tablica komunikacyjna do symboli  

Tablica komunikacyjna do symboli – to pusta zmywalna plansza, na której można umieścić symbole 

AAC lub teksty czy zdjęcia. Specjalnie przygotowany otwór umożliwia opiekunowi śledzenie ruchu 

oczu osoby chorej. 

Teksty, ważne komunikaty warto przygotować wcześniej - na wypadek pogorszenia mowy, wówczas 

można uniknąć nieporozumień komunikacyjnych.  

Plusy: 

 łatwy i niekosztowny sposób komunikacji; 

 do własnej aranżacji; 

 do standardowej komunikacji. 

Minusy: 

 nie można przewidzieć wszystkich ważnych komunikatów. 

Uwagi:  

 trzeba przygotować różne komunikaty, które standardowo są potrzebne osobie chorej do 

wyrażania potrzeb. 

Koszt: ok. 50 zł.  

Link do sklepu 

http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=56
http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=83
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Tablica Alternatywnej Komunikacji TAK 

Tablica Alternatywnej Komunikacji służy do komunikowania się przy pomocy ruchu oczu, umożliwia 

przekazanie dowolnego komunikatu zależnie od intencji osoby niemówiącej i nieporuszającej rękoma. 

Jest to najprostsze narzędzie na polskim rynku, dostosowane do warunków języka polskiego. Łatwa w 

użyciu po przeszkoleniu. 

Występuje w kilku wersjach: 

 monochromatycznej - preferowanej przez mężczyzn, stosowanej w przypadku trudności z 

rozpoznawaniem barw; 

 kolorowej - ułatwiającej szybsze komunikowanie się;  

 ze słownikiem komunikatów dedykowanych danej osobie - podczas zamówienia można podać 

8 własnych komunikatów; 

 rozszerzonej o komunikaty specjalne np. dla domów opieki, szpitali itp. 

Plusy: 

 możliwość „wypowiedzenia” każdego słowa; 

 lekka; 

 zmywalna; 

 posiada znaki diakrytyczne czyli ą,ę,ś,ź,ć,ń,ó,ł; 

 możliwość rozbudowania o dodatkowe pola komunikacyjne. 

Koszt: w zależności od rodzaju tablicy od 390 do 450 zł dla wersji standardowych. 

Link do sklepu wersja monochromatyczna 

Link do sklepu wersja monochromatyczna ze słownikiem 

Link do sklepu wersja kolorowa 

  

http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=52
http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=53
http://afa-sklep.reklamix.pl/sklep2/index.php?route=product/product&path=62&product_id=51
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Wysoka technologia  

Eye-Trackery Tobii Dynavox 

„PCEye to najnowsza generacja lekkich, wszechstronnych urządzeń do śledzenia wzroku 

przeznaczonych do użytku z laptopem lub komputerem z systemem Windows. Jest przeznaczony 

zarówno dla osób dopiero rozpoczynających śledzenie ruchu gałek ocznych, jak i dla osób z 

zaawansowanymi umiejętnościami patrzenia oczami. Dla osób, które nie mogą używać rąk ani palców, 

śledzenie gałek ocznych jest najszybszym, najłatwiejszym i najbardziej ergonomicznym sposobem 

obsługi komputera. PCEye umożliwia surfowanie po Internecie, łączenie się z przyjaciółmi on-line, 

granie w gry, Skype'a, włączanie światła lub telewizora, a nawet tworzenie dokumentów za pomocą 

samych oczu”. 

Obecnie na rynku pojaiwaja się nowsze wersje Tobii 4 i Tobii 5 różniące się wielkością listwy, wagą, 

stopniem zaawansowania technicznego oraz materiałem z jakiego są wykonane. 

Plusy: 

 najłatwiejszy sposób porozumiewania się z otoczeniem poprzez pisanie oczami po klawiaturze; 

 możliwość wyrażenia tego, co zgodne jest z intencją pacjenta; 

 nowsze wersje są bardziej czułe na ruch gałek; 

 można dopasować do zakrzywionych ekranów – Tobii 5. 

Minusy: 

 wysoka cena; 

 nie dla osób, które nie radzą sobie z bardziej zaawansowanymi technologiami. 

Koszt:  Tobii 4 ok. 1000 zł. Tobii 5 ok. 6000 zł.  

System Sensor  

Jest zestawem urządzeń do obsługi komputera, telewizora, dekodera, domofonu, dzwonka, oświetlenia, 

klimatyzacji itd. za pomocą komputera z czujnikami ruchu lub dotyku. W zależności od wersji działa z 

systemami Windows (System Sensor Cam Pro oraz System Sensor Mini) lub Windows i Android 

(System Sensor Pro). Sterowanie polega na wybraniu za pomocą czujnika wzroku lub dotyku wskaźnika 

(ramki) na piktogramie w tabeli pokazującej się na ekranie. Urządzenie może pracować w trybie 

sterowania wzrokiem (aktywny tryb sterowania wskaźnikiem) lub skanowania (zatrzymywanie na 

piktogramie automatycznie poruszającego się wskaźnika). 

Plusy: 

 sterowanie za pomocą wzroku i\lub dotyku; 



Marlena Puchowska 
Neurologopeda, afazjolog 
Klinika Neurologii SU nr 1 w Bydgoszczy 
Collegium Medicum UMK w Toruniu 
Afalog Centrum Neuroterapii, Bydgoszcz 
Email: kontakt@afalog.pl 

 

 str. 7 

 możliwość kompletacji funkcjonalności systemu i akcesoriów dodatkowych w zależności od 

możliwości i potrzeb użytkownika; 

 polski producent. 

Minusy:  

 wysoka cena.  

Koszt: wersja podstawowa od 3000 zł w zależności od typu. 

Link do sklepu 

GlassOuse 

Urządzenie w postaci okularów stanowiące rodzaj myszy alternatywnej obsługiwanej przy pomocy 

wzroku.  „Bardzo lekkie (bezprzewodowe urządzenie zaprojektowane, by pomóc tym osobom, które ze 

względu na ograniczone możliwości nie mogą w pełni korzystać z technologii. GlassOuse, który jest 

rodzajem myszy alternatywnej, daje możliwość kontrolowania komputera, tabletu czy telewizora z 

funkcją Smart TV. GlassOuse łączy się za pomocą Bluetooth z wybranymi urządzeniami. Współpracuje 

z systemami operacyjnymi Windows, masOS, Linux, Android i Chrome. Do GlassOuse można dołączyć 

dowolny switch, np. aktywowany za pomocą gryzienia, dmuchnięcia czy kliknięcia ręką lub nogą, albo 

skorzystać z oprogramowania Dwell (zatwierdzanie przez zatrzymanie). Po odkręceniu nosków 

GlassOuse v1.2 można nosić z własnymi okularami. Dzięki ulepszonej 9-osiowej funkcji żyroskopu 

GlassOuse wykrywa najmniejsze ruchy głowy, aby przesunąć kursor na ekranie. Wystarczy podłączyć 

GlassOuse do urządzenia, przeprowadzić krótki proces kalibracji, aby uzyskać 100%-tową dokładność 

i rozpocząć korzystanie bez użycia rąk.” 

Plusy: 

 niska waga urządzenia; 

 możliwość podpięcia różnych czujników – wyzwalaczy; 

 zapewnia stosunkowo dużą niezależność; 

 polecane przez pacjentów. 

Minusy: 

 duża czułość może sprawiać problemy z kalibracją. 

Koszt: ok. 3800 zł. 

Link do sklepu 

https://www.sklep.systemsensor.pl/kategoria-produktu/kup/
https://www.harpo.com.pl/sklep/sprzet-wspomagajacy-komunikacje/urzadzenia-zastepujace-mysz-komputerowa/glassouse-v1-2/
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Klawiatura ekranowa Windows 

Klawiatura ekranowa jest standardowym elementem systemu Windows. Umożliwia obsługę komputera 

i wpisywanie tekstu. W połączeniu urządzeniami do śledzenia wzroku pozwala na komunikację oczami 

osobom całkowicie sparaliżowanym. 

Plusy: 

 element standardowy systemu Windows; 

 daje możliwość szybkiego i bez kosztowego zbudowania systemu komunikacji. 

Minusy: 

 wyłącznie w systemie Windows. 

Uwagi:  

 Link do instrukcji jak uruchomić klawiaturę Windows  

Koszt: w cenie systemu Windows. 

Klawiatura ekranowa click2speak  

Click2Speak to specjalna klawiatura ekranowa dla systemu Windows, obsługiwana za pomocą wzroku, 

adresowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Umożliwia szybkie pisanie tekstu wspomagane 

przewidywaniem słów oraz gestami. Klawiatura ekranowa przewiduje słowa po kliknięciu kilku 

pierwszych liter oraz zapamiętuje najczęściej używane sekwencje słów. Wpisany tekst przetwarzany 

jest na mowę. Program umożliwia wgranie własnych komunikatów do szybkiego odczytu.  

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/pisanie-przy-u%C5%BCyciu-klawiatury-ekranowej-ecbb5e08-5b4e-d8c8-f794-81dbf896267a
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Plusy: 

 dedykowana do obsługi wzrokiem specjalna klawiatura; 

 współpracuje z różnymi urządzeniami wskazującymi: standardowa mysz, tracker ruchu głowy, 

tracker oczu, trackball, joystick czy ekran dotykowy; 

 wielojęzyczna w tym język polski; 

 system przewidywania słów zwiększający szybkość komunikacji; 

 obsługa gestów; 

 możliwość zmiany ustawień do swoich potrzeb. 

Minusy: 

 obecnie tylko dla systemu Windows. 

Koszt: bezpłatne, Link do pobrania click2speak 

Blink Mouse 

Mysz ekranowa sterowana mrugnięciami oczu posiadająca wszystkie funkcje standardowej myszy 

fizycznej. Działa na komputerach z systemem Windows posiadających kamerę wbudowaną – zwykle 

montowaną w laptopach - lub zewnętrzną. Nie wymaga dodatkowych urządzeń do śledzenia wzroku. 

Umożliwia obsługę komputera. W połączeniu z klawiaturą ekranową pozwala na komunikację oczami 

osobom całkowicie sparaliżowanym. Produkt polski opracowany w Politechnice Rzeszowskiej. 

Plusy: 

 daje możliwość szybkiego zbudowania systemu komunikacji; 

 niskie wymagania systemowe programu – działa już od wersji Windows XP; 

 prosta instalacja i obsługa; 

 dźwiękowe sygnały wspomagające obsługę przez początkujących użytkowników; 

 wersje interfejsu: polska i angielska. 

Minusy: 

 wyłącznie dla systemu Windows; 

 problem przy współpracy ze standardową klawiaturą ekranową systemu Windows – dlatego 

zalecana jest inna. 

Koszt: bezpłatne, Link do pobrania Blink Mouse 

  

https://www.click2speak.net/pl/
https://jmarnik.v.prz.edu.pl/materialy-do-pobrania/materialy-ogolnodostepne/myszka-ekranowa-obslugiwana-mrugnieciami-blinkmouse
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OptiKey 

OptiKey to darmowe programy dla Windows współpracujące z urządzeniami do śledzenia ruchów gałek 

ocznych (eye-trackerami). Obecnie występują 4 wersje: 

 Mouse - pozwala za pomocą wzroku symulować działanie fizycznej myszy komputerowej oraz 

posiada dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie np. lupy do powiększenia małych 

elementów. 

 Symbol – do komunikacji AAC - umożliwia wybór słów wzrokiem za pomocą piktogramów 

(zestaw KomuniKate20), które po zbudowaniu zdania przetwarzane są na mowę. 

 Chat – do komunikacji w sieci - pełnoekranowa klawiatura QWERTY. Dostępne jest 25 wersji 

językowych w tym polska lub klawiatury uproszczone – w ograniczonej ilości języków. 

Program umożliwia klasyczne zaznaczanie poszczególnych liter lub pisanie gestami. 

Przewidywanie słów dostępne jest dla języków: angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. 

 Pro – łączy w sobie funkcje programów Chat i Mouse oraz syntezę mowy. Przetwarzanie tekstu 

na mowę wykorzystuje pakiety głosowe zainstalowane w systemie Windows (w języku polskim 

standardowo głos Adam). 

Plusy: 

 wybór wersji do potrzeb użytkownika; 

 dostępna polska wersja interfejsu programów. 

Minusy: 

 wyłącznie dla Windows. 

Uwagi:  

 współpracuje z wieloma, również z tanimi eye-trackerami. 

Koszt: bezpłatne, Link do programów OptiKey  

MÓWik 

„MÓWik to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem 

Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania 

skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone 

w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 12 000 symboli. Zestaw symboli jest dostosowany do 

języka polskiego i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą być 

https://www.optikey.org/
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pobierane bezpłatnie.” Znajduje zastosowanie u osób, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób 

zrozumiały dla innych. 

Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę 

mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i 

odczytywać je za pomocą syntezy mowy. 

Plusy: 

 duża ilość symboli; 

 łatwość obsługi; 

 możliwość dokupienia zestawu symboli w kwocie ok. 370 zł; 

 syntezator mowy. 

Minusy: 

 dość wysoki koszt; 

 mimo dużej ilości symboli – ograniczenia.  

Koszt: 

 oprogramowanie bez tabletu 850 zł; 

 zestaw z tabletem od 1500 do 3200 zł. 

Link do sklepu 

Talk Free 

Prosty program na smartfony odczytujący tekst, który jest importowany z ekranu przeglądarki 

internetowej lub innej aplikacji. Może być wykorzystywany jako komunikator dla sprawnych manualnie 

osób z problemami mowy. 

Plusy: 

 mając smartfon masz go zawsze ze sobą; 

 czyta również tylko fragmenty zaznaczone; 

 wielojęzykowy, choć może wymagać połączenia z internetem. 

Minusy: 

 oddzielnie trzeba zainstalować program TTS (text-to-speech engine); 

 wersja bezpłatna zawiera reklamy; 

 opinie podzielone, czasem zacina się. 

Link do wersji bezpłatnej 

Link do wersji płatnej 

https://mowik.sklep.pl/pl/c/ZESTAWY-MOWik-URZADZENIE/6
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktix007.talk&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abast.talkpro


Marlena Puchowska 
Neurologopeda, afazjolog 
Klinika Neurologii SU nr 1 w Bydgoszczy 
Collegium Medicum UMK w Toruniu 
Afalog Centrum Neuroterapii, Bydgoszcz 
Email: kontakt@afalog.pl 

 

 str. 12 

SwiftKey 

SwiftKey to inteligentna klawiatura ekranowa na smartfony i tablety. Umożliwia pisanie gestami. 

Przewiduje słowa po wpisaniu kilku pierwszych liter. Uczy się naszego słownictwa i stylu pisania 

(automatyczne tworzenie słownika) aby przewidywać słowa i dokonywać autokorekty. 

Plusy: 

 pisanie techniką ślizgania; 

 możliwość analizy swoich wpisów w sieciach społecznościowych (Facebook i Tweeter), 

kanałach RSS oraz skrzynki Gmail; 

 pisanie gestami (SwiftKey Flow); 

 emotikony emocji; 

 przy korzystaniu z chmury SwiftKey jest możliwość korzystania z tych samych słowników na 

wielu urządzeniach; 

 dostępny dla systemów Android oraz iOS. 

Minusy: 

 płatne motywy graficzne. 

Uwagi:  

 produkt Microsoft, wciąż rozwijany. 

Koszt: bezpłatne, Link do wersji na Androida Link do wersji na iOS 

Mobizen 

Jest rejestratorem ekranu w telefonach z systemem Android dedykowanym dla graczy. Podczas gry 

można rejestrować dodawać komentarze głosowe. Po połączeniu za pomocą kabla USB dodatkowa 

aplikacja Mobizen Mirroring (w 2 wersjach: komputerowej i przeglądarkowej) umożliwia komunikację 

z komputerem\laptopem, oglądanie zawartości ekranu smartfona na monitorze i sterowanie smartfonem 

za pomocą myszki i klawiatury. 

Plusy: 

 za darmo są funkcje: przechwytywania, nagrywania i edycji nagranego filmu; 

 wysoka jakość nagrywania (Full HD, QUAD HD); 

 film zapisywany jest na urządzeniu użytkownika a nie na zewnętrznym serwerze; 

 za pomocą Mobizen Mirroring możliwość odpisywania na SMSy czy e-maile kierowane do 

smartfona na dużym ekranie komputera. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-swiftkey-keyboard/id911813648
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Minusy: 

 wyłącznie dla systemu Android; 

 znak wodny w wersji standardowej; 

 wymagana rejestracja darmowego konta. 

Koszt: bezpłatny w wersji podstawowej. Link do pobrania Mobizen 

Vysor 

Jest rozszerzeniem dla przeglądarki Chrome umożliwiającym przeglądanie na ekranie komputera 

zawartości ekranu smartfona z systemem Android podłączonego kablem USB oraz sterowanie nim za 

pomocą myszy i klawiatury.  Umożliwia udostępnienie zawartości ekranu również innemu komputerowi 

podłączonemu do internetu. 

Plusy: 

 możliwość odpisywania na SMSy czy e-maile kierowane do smartfona na dużym ekranie 

komputera. 

Minusy: 

 reklamy w wersji bezpłatnej; 

 wersja bezpłatna mocno okrojona np. słaba jakość ekranu przy powiększeniu. 

Koszt: bezpłatny w wersji podstawowej. Link do pobrania Vysor 

Gaze Speaker 

Gazespeaker to darmowe oprogramowanie zaprojektowane do komunikowania się za pomocą oczu. 

Zintegrowany jest z najnowszymi eye-trackerami: Tobii 5, Tobii 4C, Tobii Eye X, The Eye Tribe lub 

ITU Gazetracker. Może pracować w różnych trybach, takich jak dotyk, śledzenie głowy lub kliknięcie 

myszą. 

Plusy: 

 możliwość korzystania ze smartfonu. 

Minusy: 

 zbyt mały obraz; 

 trudności z kalibracją. 

Link do prezentacji oprogramowania 

Koszt: bezpłatne, Link do pobrania Gaze Speaker 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mvagent&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.vysor&hl=pl&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=bHwIIVDoZoM
https://www.gazespeaker.org/
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Smart Dom 

Jest zestawem urządzeń do sterowania różnymi urządzeniami np. oświetleniem, roletami, klimatyzacją, 

włącznikami różnych urządzeń za pomocą smartfona. 

Plusy: 

 kompletacja funkcjonalności systemu i akcesoriów dodatkowych w zależności od możliwości i 

potrzeb użytkownika; 

 kompleksowa obsługa (doradztwo i montaż). 

Minusy: 

 wysoka cena.   

Koszt: w zależności od konfiguracji. 

Link do sklepu 

Akceptacja komunikacji alternatywnej 

Akceptacja włączania komunikacji alternatywnej obecnie nie stanowi tak poważnego problemu, jak 

miało to miejsce przed laty. Powstały nowe rozwiązania, które mogą być dostępne dla każdego 

odbiorcy.  

Przy doborze komunikatorów należy poza zasadniczymi ograniczeniami - takimi jak pogorszenie 

mowy, niemożność poruszania kończynami - wziąć pod uwagę naturalne procesy starzenia się. Jak 

wiadomo w wieku senioralnym problem stanowi pamięć czy trudność uczenia się nowych rzeczy. W 

tym przypadku należy dopasować komunikator adekwatnie do wieku pacjenta i stopnia zaburzeń 

poznawczych. Dla pacjentów z trudnościami w posługiwaniu się technologiami bardziej 

zaawansowanymi zaleca się komunikatory przedstawione w pracy jako narzędzia proste. Na rynku 

można znaleźć więcej pomocy AAC np. Mówikarteczki – małe karteczki bindowane z symbolami – 

pomoc do przekazania symbolem podstawowych potrzeb. 

Komunikatory bazujące na wykorzystaniu wzroku należą do najmniej męczących metod komunikacji 

– poza metodą wielokrotnego mrugania oczami, które męczy gałkę oczną. 

Należy pamiętać, że każdy z nas ma potrzebę komunikacji, ale nie każdy jest gotowy na przestawienie 

się z formy werbalnej czyli mowy mówionej na mowę pisaną wzrokiem. W sytuacji, gdy chory nie 

jest w stanie zaakceptować innych form komunikacji niż tradycyjne mówienie, należy zastanowić się 

nad poradą psychologiczną. Wsparcie psychologa może być również konieczne dla Opiekunów. 

Zanim dojdzie do pogorszenia mowy, osłabienia mięśniowego, warto mieć na uwadze słowa prof. dr 

med. Jacka Łuczaka, że najwięcej można osiągnąć przez rehabilitację. 

  

https://www.grenton.pl/komfort-bezpieczenstwo-automatyka-budynkowa.html


Marlena Puchowska 
Neurologopeda, afazjolog 
Klinika Neurologii SU nr 1 w Bydgoszczy 
Collegium Medicum UMK w Toruniu 
Afalog Centrum Neuroterapii, Bydgoszcz 
Email: kontakt@afalog.pl 

 

 str. 15 

Bibliografia  

1. L. Ball, D. Beukelman i L. Bardach, „Interwencja AAC dla ALS”, w: Augmentative 

Communication Strategies for Adults with Acute or Chronic Medical Conditions , D. Beukelman, K. 

Garrett i K. Yorkston, Eds., Str. 287–316, Paul H. Brookes, Baltimore, Md, USA, 2007 

2. E. Hanson, K. Yorkston, and D. Britton, “Dysarthria in amyotrophic lateral sclerosis: a 

systematicreview of characteristics, speech treatment, and AAC options,” Journal of Medical Speech 

Language Pathology. In press. 

3. A. Kułaga, K. Banaszkiewicz, „ Rzadkie choroby neuronu ruchowego (inne niż stwardnienie 

zanikowe boczne”, w: Neurologia po Dyplomie nr 2, 2020 

4. M.Puchowska , W.M. Nyka.: Zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu., W: Neurologia 

kliniczna w praktyce : homeostaza mózgu. redakcja: R. Mazur, G. Osiński, M. Trzcińska, M. 

Klimarczyk., Inowrocław : "ASPEKTSPRESS", 2016 

 

 


