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StreSzczenie 
W artykule poruszona została problematyka terapii neurologopedycznej 
i wparcia osób dorosłych z afazją w codziennej komunikacji. Osoby, któ-
re na co dzień zmagają się z zaburzeniami mowy, mają ogromne trudno-
ści w wyrażaniu swoich myśli, potrzeb, nie wspominając o prowadzeniu 
rozmów na dowolne tematy. W klasycznych modelach terapii oraz pod-
ręcznikach do kształcenia neurologopedów wciąż za mało jest praktycz-
nych informacji dotyczących interwencji neurologopedycznej w przy-
padku pacjentów, u których objawy afazji utrzymują się przez wiele  
lat. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzę-
dzia, jakim jest Personalny Paszport Komunikacyjny jako rozwiązania 
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ułatwiającego codzienne porozumiewanie się, a także zwrócenie uwagi 
na problematykę pracy terapeutycznej z osobami z afazją. Przedstawio-
no także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjen-
tów posługujących się Personalnym Paszportem Komunikacyjnym, w 
celu zgromadzenia opinii na temat proponowanego narzędzia. 

Słowa kluczowe 
afazja, terapia osób z afazją, komunikacja wspomagająca, terapia neuro-
logopedyczna, Personalny Paszport Komunikacyjny

Summary

The article discusses the issue of speech therapy and the support in ev-
eryday communication of adults with aphasia. People who are struggling 
with speech disorders, have great difficulty in expressing their thoughts, 
needs, not to mention discussing any topic. In classic therapy models and 
handbooks for therapists, there is still not enough practical information 
about speech therapy intervention in patients whose aphasia symptoms 
persist for many years. The main purpose of this article is to present 
the idea of   using a Personal Communication Passport as a solution to 
facilitate everyday communication, as well as to draw attention to the 
problems of therapeutic work with people with aphasia. The article also 
contains the results of surveys conducted among patients who are using 
a communication tool called Personal Communication Passport. in order 
to gather opinions on the proposed and described tool. 
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Osoby, które na co dzień zmagają się z zaburzeniami mowy wynikającymi 
z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mają ogromne trudności w wy-
rażaniu swoich myśli i potrzeb, nie wspominając o prowadzeniu rozmów na do-
wolne tematy. W klasycznych modelach terapii oraz podręcznikach do kształce-
nia terapeutów wciąż za mało jest praktycznych informacji na temat interwencji 
neurologopedycznej w przypadku pacjentów, u których objawy afazji utrzymu-
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ją się przez wiele lat. Jednym z rozwiązań terapeutycznych może być Personalny  
Paszport Komunikacyjny, czyli narzędzie ułatwiające codzienne porozumiewanie 
się osób z utrzymującymi się objawami afazji.

Mariusz Maruszewski (1966) zdefiniował afazję jako wieloaspektowe zjawi-
sko polegające na częściowym lub całkowitym zaburzeniu mechanizmów pro-
gramujących czynności nadawania i odbioru mowy u człowieka, który wcześniej 
opanował te czynności, jako konsekwencja organicznego uszkodzenia odpowied-
nich struktur mózgowych (por. Maruszewski, 1966, s. 98).

Problemy pacjentów zmagających się z afazją mogą mieć różne nasilenie, co 
sprawia, że każdy rodzaj afazji – niezależnie od przyjętej klasyfikacji – jest inny 
i niepowtarzalny. Zdecydowanie można użyć stwierdzenia, że ile jest osób, tyle 
może być afazji, bo każdy chory prezentuje trochę inne objawy i zmaga się z nieco 
innymi problemami. Należy pamiętać, że każdy człowiek to indywiduum i zwró-
cić na to szczególną uwagę podczas planowania i prowadzenia długoterminowej 
terapii neurologopedycznej. Kwestią kluczową jest, by dobierać odpowiednie me-
tody, poszukiwać rozwiązań, a przede wszystkim traktować pacjenta z szacun-
kiem i zrozumieniem dla jego problemów. 

Podejmowane działania terapeutyczne zazwyczaj przynoszą pozytywne efek-
ty, natomiast wśród pacjentów z afazją istnieje nieliczna grupa osób, u których 
pomimo intensywnej, długotrwałej terapii nie ma efektów w zakresie reeduka-
cji mowy i utrzymują się poważne zaburzenia, które sprawiają, że nie można wy-
powiedzieć, czy powtórzyć praktycznie żadnego słowa. W związku z tym potrze-
by społeczne i komunikacyjne niektórych pacjentów pozostają niezaspokojone 
w znacznym stopniu (LaPointe, 2005, s. 814). Do tej grupy zaliczają się chorzy 
z głębokimi trudnościami, będącymi wynikiem rozległych uszkodzeń ośrodkowe-
go układu nerwowego. 

U tych osób słowny kontakt z otoczeniem jest często całkowicie niemożliwy, 
dlatego jedyną możliwością porozumiewania się z otoczeniem pozostaje kom-
pensacja zaburzonych funkcji poprzez mimikę oraz gesty. Wyzwaniem, które stoi 
przed logopedą pracującym z osobą z takimi problemami komunikacyjnymi, jest 
stworzenie i zapewnienie jej możliwości komunikowania się, będącej alterna-
tywą dla głośnego mówienia i ułatwiającej wyrażanie potrzeb i myśli (Seniów,  
1978, s. 119).

Wielomiesięczne, a nawet wieloletnie podejmowanie działań terapeutycz-
nych stawia osoby z afazją w obliczu wyzwań wobec przyszłości, w której pro-
blemy z komunikacją językową uniemożliwiają lub utrudniają pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym, nawiązywanie relacji międzyludzkich, a także podejmowa-
nie różnych innych czynności, które były czymś naturalnym przed chorobą (Hux, 
Weissling, Wallace 2008, s. 814).
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W przypadku gdy klasyczne modele terapii afazji nie przynoszą pożądanych 
efektów i przywrócenie czynności nadawania mowy nie jest możliwe, uzasadnio-
ne staje się wprowadzenie innych rozwiązań, które ułatwią choremu codzienne 
funkcjonowanie w społeczeństwie.

PersOnalny PaszPOrt KOmuniKacyjny – 
charaKterystyKa narzędzia

Jak już wspomniano wcześniej – osób z długotrwale utrzymującymi się obja-
wami afazji nie jest wiele. Nie należy jednak o nich zapominać czy marginalizo-
wać ich potrzeb. W Fundacji Wparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Mię-
dzy Słowami” w Gdyni stworzono grupę terapeutyczną, gdzie podczas wspólnych 
spotkań z logopedą pacjenci pracują na podstawie Personalnego Paszportu Komu-
nikacyjnego, którego zadaniem jest wspieranie codziennego porozumiewania się. 
Podejmowane działania, oprócz skonstruowania praktycznego narzędzia komuni-
kacyjnego, mają na celu zapobieganie izolacji społecznej osób, które – z uwagi na 
ograniczone możliwości językowego porozumiewania się – wycofują się z jakich-
kolwiek kontaktów i aktywności. 

Personalny Paszport Komunikacyjny ma formę niewielkiego segregatora 
(mniejszego niż format zeszytu A5) i składa się z kilkudziesięciu kart tworzonych 
przez pacjentów przy pomocy logopedy i we współpracy z opiekunami. Zawarty 
jest w nim uporządkowany zbiór zwrotów i ilustracji. Chorzy sami dokonują wy-
boru treści, które mają się w nim znajdować. 

Włączenie do paszportu osobiście istotnych dla pacjenta zdjęć wraz z od-
powiednimi podpisami, zestawem słów, wyrażeń lub zdań odnoszących się do 
przedstawionego wydarzenia lub sytuacji może być skuteczną strategią w terapii. 
Znacznym ułatwieniem są także rozwiązania organizacyjne, które pozwalają na 
posegregowanie treści zawartych w narzędziu. 

Paszport powinien być podzielony na rozdziały usprawniające odnalezienie 
informacji na temat zainteresowań, bliskich osób, praktycznych wyrażeń i zwro-
tów, a także ważnych dat i uroczystości, których zapamiętanie może być kłopotli-
we. W tym celu można opracować odpowiednie przegródki, zastosować kolory,  
podkreślenia, by pacjent szybciej i łatwiej mógł odszukać informacje potrzebne 
mu w danej chwili. Tak uporządkowane narzędzie będzie wysoce spersonalizowa-
nym wsparciem podczas rozmowy dla osoby z afazją. 

Nie ma przeszkód, by zaopatrzyć paszport w zdjęcia, ilustracje lub obraz-
ki wycięte z gazet, ulotek lub znalezione w Internecie i wydrukowane. Moż-
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na w nim uwzględnić także nazwy sklepów, do których chory często chodzi lub 
miejsc, w których przebywa. Magdalena Bugielska (2003) pisze również, że w 
tego typu pomocy powinien znaleźć się rozdział poświęcony kwestiom medycz-
nym. Może zawierać informacje na temat przyjmowanych leków, historii cho-
roby itp. Takie narzędzie w wielu sytuacjach ułatwi porozumiewanie się i prze-
kazanie istotnych danych. 

Umieszczenie zarówno ilustracji, jak i podpisów w Personalnym Paszpor-
cie Komunikacyjnym jest przede wszystkim pomocą w zrozumieniu zapisanych 
treści przez osoby z problemami w czytaniu. Elementy graficzne mogą z kolei 
pełnić funkcję zwiększającą atrakcyjność narzędzia komunikacyjnego, co może 
mieć pozytywny wpływ na motywację pacjenta do posługiwania się nim (Seniów, 
1978, s. 120). 

Decyzja o stworzeniu Personalnego Paszportu Komunikacyjnego leży po 
stronie przede wszystkim pacjenta, ponieważ to on będzie jego użytkownikiem. 
Paszport ma jednak ułatwić porozumiewanie się nie tylko jemu, ale także oso-
bom, które są w jego otoczeniu na co dzień. Terapeuta powinien zapytać chorego, 
czy chciałby posługiwać się takim narzędziem, pokazać możliwości, jakie otwie-
ra paszport i zachęcić do używania go. Musi też zadbać o to, by wytłumaczyć ideę 
wprowadzenia paszportu członkom rodziny i opiekunom. Ważne jest, by narzę-
dzie było opracowywane w ścisłej współpracy z osobami, z którymi najczęściej 
prowadzi się rozmowy – ułatwi to późniejsze stosowanie go w sytuacjach życia 
codziennego.

Proces tworzenia Personalnego Paszportu Komunikacyjnego stanowi także 
świetny trening w zakresie rozumienia, czytania, odnajdywania się w kontekście 
sytuacyjnym, przełamywania barier komunikacyjnych itp. Oprócz podejmowa-
nia prób wspierania się paszportem w rozmowie pacjentów zachęca się również 
do posługiwania się prostymi rysunkami, gestami w celu zoptymalizowania spo-
sobu porozumiewania się. 

Może istnieć obawa, że osoba, której komunikacja językowa zostanie zastą-
piona przez taką protezę, nie będzie miała już motywacji i potrzeby podejmo-
wania prób głośnego mówienia. Badania Teresy Meder (1971) wykazały, że nie 
ma żadnych przeciwwskazań, by stosować tego typu wsparcie na wczesnych eta-
pach terapii. Obserwacje pacjentów z afazją, którzy korzystali z gotowych zwro-
tów, pokazują, że nie wpłynęło to w żadnym stopniu negatywnie na nawiązywa-
nie kontaktu i samodzielne mówienie (por. Seniów, 1978, s. 121). 

Stworzenie wspólnie z osobą z afazją Personalnego Paszportu Komunika-
cyjnego i nauka posługiwania się nim podczas terapii i poza gabinetem logo-
pedycznym staje się zatem sprawą istotną. Dzięki takiemu narzędziu po pierw-
sze – osobie mającej problemy z mówieniem o wiele łatwiej jest przekazać jakąś  

Personalny Paszport Komunikacyjny – przepustka do świata...
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informację, po drugie – odbiorca ma większą szansę, by lepiej zrozumieć intencję 
nadawcy. Paszport ma stanowić wsparcie w rozmowie, dzięki któremu obydwie 
strony dialogu będą mogły czuć się swobodniej i bezpieczniej. 

użytKOwnicy PersOnalnegO 
PaszPOrtu KOmuniKacyjnegO

Głównym celem oceny diagnostycznej w kontekście wprowadzenia Perso-
nalnego Paszportu Komunikacyjnego dla osób z afazją jest wyznaczenie profi-
lu potrzeb i możliwości pacjenta. Taki profil określa się za pomocą zróżnicowa-
nych prób i testów klinicznych, a następnie porównuje się z różnymi strategiami 
terapeutycznymi, w celu określenia działań, które będą najbardziej obiecujące dla 
efektywnego wdrożenia w rzeczywistych kontekstach komunikacyjnych.

W praktyce polskich logopedów aktualnie korzysta się z kilku testów do dia-
gnozy osób z zaburzeniami komunikacji językowej po uszkodzeniu ośrodkowego 
układu nerwowego. Są to między innymi: Skala Oceny Dynamiki Afazji – SODA, 
Test FAS, Token Test, Test FAST, czy Zestaw prób do badania wyższych procesów 
poznawczych autorstwa Włodzimierza Łuckiego, (za: Puchowska-Florek, Książ-
kiewicz, Nowaczewska, 2005).

Po dokładnym opisaniu charakterystyki afazji, określeniu mocnych i słabych 
stron pacjenta, diagnozę warto byłoby rozszerzyć o ocenę funkcjonowania po-
znawczego, której dokonuje neuropsycholog. Wyniki, które uzyska pacjent w tym 
obszarze, będą istotne z tego względu, że dają specjalistom informację na temat 
poziomu uwagi, percepcji, pamięci, przetwarzania niewerbalnego i funkcji wyko-
nawczych, odgrywających znaczącą rolę w nauce posługiwania się paszportem. 

KOrzystanie z PersOnalnegO PaszPOrtu 
KOmuniKacyjnegO na wczesnym etaPie 
PrOcesu rehabilitacyjnegO

Wprowadzenie do terapii i codziennej komunikacji paszportu może być po-
mocne także na wczesnym etapie procesu zdrowienia. U osób, które doznały 
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w obrębie obszarów mowy, roz-
wiązanie to może poprawić ogólną komunikację, a także umożliwić osobie z afa-
zją i jej bliskim „oswojenie się” ze stosowaniem takiego rozwiązania we wspiera-
niu zaburzonej mowy. 
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Zbyt duże opóźnianie wdrożenia Personalnego Paszportu Komunikacyjnego 
może przyczynić się do jego późniejszego odrzucenia przez pacjenta. Powodem 
może być to, że osoba z afazją nie ma wystarczająco dużo czasu na opanowanie 
umiejętności korzystania z narzędzia podczas terapii. W związku z tym logope-
da nie będzie miał możliwości dokonania weryfikacji i wprowadzenia odpowied-
nich korekt do paszportu w celu zmaksymalizowania procesu komunikacji. W ta-
kim przypadku pacjent może nie dostrzec skuteczności zastosowania narzędzia 
w sytuacji poza gabinetem logopedycznym, co sprawi, że nie będzie mieć moty-
wacji do używania go na co dzień. Sukces w stosowaniu paszportu możliwy jest 
do osiągnięcia tylko wówczas, gdy logopeda wprowadzi go podczas trwania tera-
pii, a także nauczy pacjenta i jego opiekunów, jak używać narzędzia, stwarzając 
przy tym w miarę rzeczywiste konteksty komunikacyjne.

warunKi sPrzyjające OsObOm 
z afazją KOrzystającym z PersOnalnegO 
PaszPOrtu KOmuniKacyjnegO 

Zapewnienie przyjaznych warunków dla osoby z afazją jest jednym z głów-
nych kryteriów, które należy spełnić przed włączaniem jakiegokolwiek rozwiąza-
nia wspierającego komunikację (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 832).

Poprzez stworzenie okoliczności sprzyjających pacjentowi rozumie się od-
powiednie wsparcie interlokutora, minimalizację barier przy podejmowanych 
próbach nawiązania komunikacji – zadbanie o komfort psychiczny pacjen-
ta, niepośpieszanie go, rozstrzyganie niejasności i rozwiązywanie problemów 
zaistniałych podczas przekazywania jakiegoś komunikatu. Dzięki temu może 
zwiększyć się poziom poczucia własnej skuteczności u osób z afazją (Howe, 
Worrall, Hickson, 2004).

Należy również sprawdzać i uwzględniać indywidualne odczucia pacjenta na 
temat korzystania z Personalnego Paszportu Komunikacyjnego oraz umożliwić 
użytkownikowi uczestnictwo w podejmowaniu decyzji o zmianach lub uzupeł-
nieniach treści i struktury jego paszportu (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 824).

Na przyjazność warunków dla osób z afazją wpływa także stosowanie przez 
partnera komunikacyjnego prostego języka oraz zapewnienie odpowiedniego cza-
su na przetworzenie komunikatu oraz dokładniejsze zrozumienie go, a także za-
gospodarowanie dłuższego czasu na sformułowanie wypowiedzi. Konieczne jest 
także zaakceptowanie obniżonych możliwości porozumiewania się, ułatwianie 
choremu udziału w życiu rodzinnym i społecznym poprzez przygotowywanie 
i zachęcanie go do interakcji z innymi ludźmi. 

Personalny Paszport Komunikacyjny – przepustka do świata...
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Zagwarantowanie okoliczności sprzyjających osobie z afazją wiąże się tak-
że z edukowaniem otoczenia na temat zaburzeń komunikacji językowej, uświa-
damianiem, na czym polegają trudności i w jaki sposób można pomóc choremu.

Osoby z afazją w dużej mierze polegają w komunikacji na swoich bliskich, 
opiekunach i przyjaciołach. W związku z powyższym specjaliści muszą zadbać 
o to, aby partnerzy komunikacyjni byli ekspertami w zakresie wspierania ich pod-
czas prowadzonej konwersacji (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 831). 

PersOnalny PaszPOrt KOmuniKacyjny 
jaKO uOgólniOna strategia wsPOmagająca 
KOmuniKację Osób z afazją

Pożądanym rezultatem proponowanego postępowania terapeutycznego wy-
korzystującego Personalny Paszport Komunikacyjny jest generalizacja zastoso-
wania narzędzia w codziennych działaniach komunikacyjnych pacjenta. Jest to 
możliwe do osiągnięcia poprzez systematyczne wdrażanie i stosowanie go w tera-
pii. Proces nauczania pacjenta i jego bliskich, w jaki sposób posługiwać się narzę-
dziem, powinien uwzględnić następujące etapy:

1.  szczegółowe planowanie działań terapeutycznych;
2.   pracę terapeutyczną z osobą z afazją, opartą na treningu komunikacyjnym 

wspieranym paszportem oraz włączenie do działań terapeutycznych człon-
ków rodziny/opiekunów, którym zostaną przekazane czytelne i zrozumiałe 
instrukcje oraz wskazówki;

3.   ocenę efektów, weryfikację celów i ewentualną modyfikację proponowa-
nych działań, w celu możliwie maksymalnej indywidualizacji procesu te-
rapeutycznego.

Terapia powinna być nastawiona na natychmiastową pomoc i zapewnienie 
osobie z afazją możliwości porozumiewania się z otoczeniem. Należy o tym po-
myśleć już na początku działań pomocowych. Takie planowanie wymaga prze-
prowadzenia dokładnego wywiadu z opiekunami, ustalenia z nimi odpowiednich 
strategii, na które muszą się zgodzić. Bez pełnego zaangażowania i wsparcia ro-
dziny nie będzie możliwe utrwalenie stosowanych rozwiązań i przełożenie ich 
na szerszy kontekst komunikacyjny. Jeśli terapeucie uda się porozumieć z rodzi-
ną i współpraca będzie przebiegała pomyślnie, możliwe jest osiągnięcie sukce-
su we wdrożeniu narzędzia. Wówczas – w długotrwałej perspektywie – pacjent  
będzie potrafił zastosować swój paszport w rozmowach z różnymi osobami i na 
różne tematy. Pożądanym efektem jest umożliwienie choremu nawiązywania 
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i podtrzymywania relacji międzyludzkich oraz jak najbardziej swobodnego wyra-
żania myśli. Wymaga to od specjalisty spojrzenia na proces terapii neurologope-
dycznej w szerszej perspektywie, a także dokonania szybkiej oceny możliwości, 
potencjału i rokowania pacjenta (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 832).

Połączenie właściwie poprowadzonej interwencji z odpowiednimi zalecenia-
mi dla członków rodziny jest niezwykle ważne dla pomyślnego osiągnięcia celów. 
Chociaż uwzględnienie konsekwentnej współpracy z rodziną jest sprawą oczywi-
stą, gdy chodzi np. o dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, to włą-
czanie członków rodziny i przekazywanie im szczegółowych instrukcji na temat 
stosowanych działań jest często pomijane w postępowaniu terapeutycznym wobec 
dorosłych osób z afazją (Bruno, Dribbon, 1998).

Łatwiej jest osiągnąć pozytywne efekty, gdy zarówno chory, jak i jego opie-
kunowie widzą celowość stosowanych rozwiązań. W przypadku gdy wdrażane 
strategie przynoszą rezultaty, pacjent ma większą motywację do dalszych starań, 
co ułatwia przeniesienie umiejętności wypracowanych w warunkach gabineto-
wych na sytuacje spontaniczne, poza gabinetem logopedycznym. 

Chory musi nauczyć posługiwać się paszportem, zanim zostanie odesłany do 
domu po zakończonej współpracy z logopedą. Powinien zrozumieć, jaka jest idea 
wprowadzenia takiej pomocy, dostrzec możliwości, jakie stoją przed nim dzięki 
korzystaniu z niej, a także nabrać wprawy w odnajdywaniu i przekazywaniu po-
żądanych treści.

Współpraca bliskich jest niezbędna do wdrożenia paszportu w codziennej ko-
munikacji. Opiekunowie muszą nauczyć się, na czym polega stosowanie paszpor-
tu i w jaki sposób go używać. Nabranie wprawy i przełożenie zdobytych umie-
jętności na codzienne rozmowy wymaga wielokrotnego powtarzania i ćwiczenia  
danego zwrotu w różnych, adekwatnych sytuacjach komunikacyjnych. Stwarza-
nie takich warunków choremu na co dzień jest niezmiernie ważne. 

Potrzebne są również wytyczne dla opiekunów dotyczące wykonywania 
praktycznych zadań w domu. Na przykład logopeda może polecić członkom ro-
dziny osoby z afazją, aby wskazując odpowiednie ilustracje, zapytali o jej samo-
poczucie, wydarzenia minionego dnia, co chciałaby zjeść na kolację, dokąd iść na  
jutrzejszy spacer itd. W udzielanej odpowiedzi opiekunowie powinni wspierać 
i zachęcać chorego do wskazywania tych elementów, które umożliwiają mu jak 
najbardziej precyzyjne przekazanie informacji. Dzięki temu pacjent uczy się ko-
rzystania z paszportu, odszukiwania zawartych w nim informacji oraz wykorzy-
stywania ich w różnych kontekstach. Jeśli użytkownik dostrzega swój sukces,  
często budzi się w nim chęć rozbudowywania swojego paszportu o dodatkowe 
karty. Ostatnim krokiem jest sprawdzanie postępu pacjenta i doskonalenie spraw-
ności posługiwania się Personalnym Paszportem Komunikacyjnym. Osobom 
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z afazją należy zapewnić warunki umożliwiające tworzenie wypowiedzi i pod-
trzymywanie relacji z innymi ludźmi. W przypadku dużych problemów, poja-
wiających się błędów i innych przeciwności napotkanych ze strony uczestników  
dialogu należy doskonalić umiejętności i dostosowywać program terapii do moż-
liwości chorego (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 833). W przeciwnym razie pa-
cjent może zacząć postrzegać Personalny Paszport Komunikacyjny jako narzę-
dzie nieprzydatne w rzeczywistych sytuacjach, a stosowane jedynie w gabinecie.

OPinie Pacjentów KOrzystających 
z PersOnalnegO PaszPOrtu 
KOmuniKacyjnegO na temat stOsOwania 
narzędzia – Omówienie wyniKów 
badań anKietOwych 

W celu zgromadzenia materiału źródłowego wykorzystano autorsko opraco-
wany kwestionariusz ankiety składający się z sześciu pytań dotyczących stosowa-
nia Personalnego Paszportu Komunikacyjnego. Badanie przeprowadzono w maju 
2018 roku wśród pacjentów Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komuni-
kacji „Między Słowami” w Gdyni, którzy korzystają z Personalnych Paszportów 
Komunikacyjnych w okresie od dwóch do czterech lat. Odpowiedzi w realizowa-
nym badaniu udzieliło 10 respondentów – 3 kobiety i 7 mężczyzn w wieku od 44 
do 81 lat, u których do incydentu mózgowego doszło w latach 2000–2016. Z uwa-
gi na znaczne zaburzenia w zakresie nadawania mowy każda ankieta była pre-
zentowana przez osobę przeprowadzającą badanie (głośne odczytanie pytań oraz 
możliwych odpowiedzi) i omawiana indywidualnie z każdym z pacjentów. Re-
spondenci samodzielnie zaznaczali rozwiązania, które były zgodne z ich opinią. 

Poniżej znajdują się pytania oraz odpowiedzi umieszczone na wykresach 
przedstawiających odpowiedzi udzielone przez pacjentów wyrażone liczbowo.
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Pytanie 1. Czy czujesz, że paszport ułatwia Ci codzienne komunikowanie 
się z innymi ludźmi?

Z odpowiedzi respondentów wynika, że 50% spośród nich uważa, że Per-
sonalny Paszport Komunikacyjny zdecydowanie pomaga w codziennym porozu-
miewaniu się z otoczeniem, a 40% zapytanych osób wskazało odpowiedź „ raczej 
tak”. Zaledwie 10%, czyli jedna z badanych osób nie była w stanie udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi i zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Zgromadzone informacje pozwalają wnioskować, że pacjenci dostrzegają ko-
rzyści, jakie stwarza narzędzie, a paszport znacznie ułatwia komunikację języko-
wą osobom z afazją.

 Pytanie 2. Co myślisz o swoim paszporcie? Zaznacz zdania, z którymi 
się zgadasz.

W powyższym pytaniu respondenci mogli zaznaczyć kilka zdań, które uzna-
li za zgodne z ich opinią. Najwięcej, bo aż 90% osób wskazało stwierdzenie, że 
paszport jest poręczny i łatwo zabrać go wszędzie ze sobą. 

Personalny Paszport Komunikacyjny – przepustka do świata...

Wykres 1. Odczucia pacjentów na temat korzystania z Personalnego Paszportu Komunikacyjnego  
w codziennym porozumiewaniu się
Źródło: opracowanie własne.
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Następnie najliczniejsza grupa wybrała zdanie, z którego wynika, że użyt-
kownicy czują się pewniej, gdy mogą korzystać z paszportu podczas rozmowy 
– tę odpowiedź wskazało 80% ankietowanych. 

Należy podkreślić, że aż 70% respondentów zaznaczyło, że lubią to, że samo-
dzielnie wybierają i tworzą strony, które znajdują się w ich paszportach – świad-
czy to o istocie wkładu pracy własnej nad Personalnym Paszportem Komunika-
cyjnym, co może mieć pozytywne przełożenie na późniejsze posługiwanie się na-
rzędziem wspomagającym komunikację. 

Spośród uczestników badania 50% osób zaznaczyło, że ceni sobie łatwość w 
odnalezieniu w paszporcie tego, czego potrzebują do rozmowy.

Na uwagę zasługują stwierdzenia dotyczące grup osób, z którymi pacjenci 
rozmawiają, wspierając się paszportem. Aż 60% z nich przyznało, że stara się uży-
wać paszportu w rozmowie z innymi ludźmi, natomiast 40% osób wskazało, że 
używa paszportu w rozmowie ze swoimi bliskimi.

Żaden z respondentów nie wskazał, że jest mu trudno odnaleźć w paszporcie 
informacje, których potrzebuje do rozmowy, co pozwala na sformułowanie opty-
mistycznego wniosku, że użytkownicy opanowali posługiwanie się narzędziem na 
wysokim poziomie i wiedzą, w jaki sposób wykorzystać je, by realizować swoje 
potrzeby komunikacyjne. 

Wykres 2. Opinie pacjentów na temat użyteczności Personalnego Paszportu Komunikacyjnego
Źródło: opracowanie własne.
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Pytanie 3. Czego najbardziej brakuje Ci w komunikacji wspieranej pasz-
portem?

Z danych zebranych w tym pytaniu wynika, że aż 80% respondentów po-
sługujących się Personalnym Paszportem Komunikacyjnym brakuje swobodne-
go wyrażania myśli, a 60% osób brakuje precyzji wypowiedzi. Odpowiedzi te po-
kazują, że wielu pacjentów jest świadomych ograniczeń stosowanego narzędzia. 
Tylko jedna osoba zaznaczyła, że niczego nie brakuje jej w komunikacji wspiera-
nej paszportem. Może to wynikać z wyższego poziomu umiejętności językowego 
porozumiewania się, co przekłada się na mniejszą potrzebę z korzystania z pasz-
portu na co dzień. 

Pytanie 4. Jak często posługujesz się swoim paszportem?
 
Z odpowiedzi wynika, że 50% respondentów posługuje się Personalnym Pasz-

portem Komunikacyjnym kilka razy dziennie, a 20% pacjentów korzysta z narzę-
dzia co najmniej raz dziennie. Wynik ten pozwala zakładać, że praca terapeutycz-
na w gabinecie z logopedą ma przełożenie na codzienną komunikację pacjenta 
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Wykres 3. Ograniczenia w stosowaniu Personalnego Paszportu Komunikacyjnego dostrzegane przez  
pacjentów
Źródło: opracowanie własne.
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i jest utrwalana przez opiekunów i bliskich w środowisku domowym oraz najbliż-
szym otoczeniu chorego. 

Zaledwie 20% badanych przyznało, że stosuje narzędzie raz na kilka dni, bo 
w większości sytuacji nie ma takiej potrzeby. 

Pytanie 5. Czy uważasz, że paszport jest Ci potrzebny?

Wszyscy respondenci jednogłośnie udzielili twierdzącej odpowiedzi, co 
może sugerować dużą potrzebę używania Personalnego Paszportu Komunikacyj-
nego w codziennym porozumiewaniu się oraz świadomości pacjentów, że narzę-
dzie to stanowi dla nich duże wsparcie. 

Pytanie 6. Czy chciałbyś/chciałabyś teraz zrezygnować z używania pasz-
portu?

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, odpowiedź była jednogłośna – żaden 
z pacjentów nie zamierza zrezygnować z używania paszportu zarówno w terapii, 
jak i codziennej komunikacji. 

Wykres 4. Częstość posługiwania się Personalnym Paszportem Komunikacyjnym przez pacjentów
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 5. Potrzeba używania Personalnego Paszportu Komunikacyjnego przez pacjentów
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 6. Chęć rezygnacji z używania Personalnego Paszportu Komunikacyjnego przez pacjentów
Źródło: opracowanie własne.



224 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

wniOsKi z PrzePrOwadzOnych badań

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że Personalny Paszport Komuni-
kacyjny jest skutecznym narzędziem wspierającym codzienną komunikację osób 
z afazją, z którego pacjenci chętnie korzystają. Pomimo istniejących na rynku roz-
wiązań multimedialnych, takich jak różnego rodzaju aplikacje na smartfony i ta-
blety, programy komputerowe itp., można zaryzykować stwierdzenie, że chorzy 
chętniej korzystają z poręcznego narzędzia w formie niewielkiego segregatora, 
czy kołonotatnika, gdyż jest to dla nich bardziej przystępne i łatwe w obsłudze.

Na uwagę zasługuje fakt, że pacjenci chętnie biorą udział w tworzeniu pasz-
portu od podstaw, sami decydują, jakie informacje mają się w nim znaleźć, co być 
może wiąże się z tym, że w późniejszym czasie z większą łatwością i lepszym na-
stawieniem stosują narzędzie w procesie porozumiewania się. 

Dane zebrane w badaniu wykazały także, że paszport stanowi dla osób z afa-
zją wsparcie w komunikacji, a pacjenci chętnie sięgają po to narzędzie szczegól-
nie w chwilach, gdy odczuwają taką potrzebę. Wielu użytkowników dostrzega ko-
rzyści i możliwości, jakie otwiera przed nimi Personalny Paszport Komunikacyj-
ny, co ułatwia im uczestnictwo w różnych sytuacjach komunikacyjnych i pozwa-
la zapobiegać izolacji i wykluczeniu społecznemu. 

Analiza zgromadzonego materiału pozwala również wnioskować o zasadno-
ści wprowadzania rozwiązania, jakim jest Personalny Paszport Komunikacyjny 
w terapii logopedycznej, w celu poprawy ogólnego funkcjonowania osób z afazją. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że jak każde narzędzie terapeutyczne – ma on swo-
je ograniczenia. O ile jest niezmiernie pomocny w pewnych sytuacjach i umożli-
wia przekazywanie niektórych próśb, zadawanie pytań, wyrażanie potrzeb – nie 
daje niestety możliwości swobodnego formułowania myśli. Z tego powodu nale-
ży ustalić z pacjentem taki zakres słownictwa, który w jak najbardziej optymalny 
sposób umożliwi mu udział w rozmowach na różne tematy.

POdsumOwanie

1.   Wielu pacjentów cierpiących na afazję – szczególnie tych z głębokimi za-
burzeniami – doświadcza problemów komunikacyjnych, które negatyw-
nie wpływają na ich udział w życiu społecznym i relacje międzyludzkie.

2.   Oprócz klasycznych modeli terapii neurologopedycznej osób z afazją 
można podejmować próby wdrażania metod wspomagających, takich 
jak opisany w niniejszym artykule Personalny Paszport Komunikacyjny.  
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Takie narzędzie można zastosować na wszystkich etapach terapii – u osób 
po przebytych niedawno incydentach mózgowych, jak i osób z wieloletni-
mi zaburzeniami nadawania mowy. Ważne jest jednak, by zapewnić dosta-
tecznie dużo czasu na opanowanie i udoskonalenie strategii, która pomoże 
poradzić sobie podczas różnych wyzwań komunikacyjnych.

3.   W przypadku osób z afazją największą skuteczność uzyskuje się wówczas, 
gdy opracowany system wspomagający komunikację językową jest przy-
stosowany do zachowanych sprawności i umiejętności pacjenta. 

4.   Praktycy są zobligowani do skutecznego opisu i interpretowania wyników 
diagnozy afazji, a także pozyskiwania ważnych informacji o możliwo-
ściach i potrzebach komunikacyjnych danej osoby. Niezbędne w tej kwe-
stii jest dokonanie przez psychologa uzupełniających ocen poznawczych.

5.   Gwarancją efektywnego włączenia do terapii Personalnego Paszportu  
Komunikacyjnego jest zapewnienie warunków sprzyjających funkcjono-
waniu osób z afazją oraz nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną lub opie-
kunami, którzy będą wspierać chorego w codziennych zmaganiach komu-
nikacyjnych. 

6.   Stworzenie wspólnie z pacjentem oraz stosowanie przez niego Personalne-
go Paszportu Komunikacyjnego stanowi obiecujące rozwiązanie dla osób 
cierpiących na afazję. Specjaliści muszą jednak nadal pracować nad wdra-
żaniem tego narzędzia do naturalnego kontekstu codziennego funkcjono-
wania językowego pacjenta (Hux, Weissling, Wallace, 2008, s. 834).

Na zakończenie można wysnuć wniosek, że co prawda nie istnieje żadne roz-
wiązanie, które stuprocentowo mogłoby zastąpić słowne porozumiewanie się, 
mimo wszystko należy jednak dostrzec zalety każdej interwencji, która – choć 
w pewnym zakresie – umożliwi pacjentowi z afazją samodzielne komunikowanie 
się z otoczeniem. Personalny Paszport Komunikacyjny daje oparcie w typowych, 
codziennych sytuacjach i wspiera chorego w jego drodze ku lepszemu życiu z afa-
zją. Stanowi to zatem wystarczającą przesłankę, by wprowadzać i udoskonalać ta-
kie rozwiązanie w terapii neurologopedycznej osób z afazją.
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