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1. Wstęp
Publikacja ta składa się z dwóch części. Pierw-
sza ma na celu prezentację najważniejszych 
ustaleń dotyczących barier w szerszym wy-
korzystywaniu technologii cyfrowych przez 
osoby starsze. Zawiera ona również opis 
wyników badań nad strategiami adaptacyj-
nymi i edukacyjnymi związanymi z nabywa-
niem kompetencji w zakresie korzystania ze 
wspomnianych technologii przez seniorów, 
a także analizy skuteczności różnych rozwią-
zań ICT w obszarze wsparcia osób w pode-
szłym wieku. 
Głównym celem tej części jest zarysowanie 
ogólnych zagadnień związanych z możliwo-
ściami i ograniczeniami wdrożenia rozwiązań 
planowanych w ramach projektu MEMO, wy-
nikającymi ze specyfiki funkcjonowania osób 
starszych w świecie technologii cyfrowych. 
Tekst ten będzie również wstępem do opisu 
już dostępnych technologii, produktów i usług 
przeznaczonych dla seniorów, które mają po-

dobne funkcje do tych zaplanowanych w ra-
mach projektu MEMO. 

2. Osoby starsze a ICT
Na wstępie warto pokrótce przedstawić dane 
dotyczące wykorzystywania technologii cyfro-
wych w Polsce przez osoby w starszym wieku. 
Dane te mają ogromne znaczenie dla powo-
dzenia w opracowaniu projektu multimedial-
nego narzędzia wspomagającego pamięć i ak-
tywizującego właśnie seniorów. Wskazują one 
bowiem na pewne ograniczenia i wąskie gar-
dła we wdrażaniu rozwiązań opartych na ICT 
i skierowanych do omawianej grupy wiekowej. 
Okazuje się bowiem, że pomimo ogromnego 
wzrostu w ostatnich latach liczby seniorów 
zaznajomionych z nowymi technologiami od-
setek tych, którzy po nie sięgają, jest wciąż nie-
wielki w stosunku do średniej całej populacji. 
Poniższa tabela prezentuje w ujęciu procento-
wym korzystanie z poszczególnych urządzeń 
(komputera, internetu, telefonu komórkowe-
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go oraz smartfona) przez różne grupy osób 
z podziałem na płeć, wiek oraz status społecz-
no-zawodowy. 
Jak można zauważyć, odsetek osób korzystają-
cych z wymienionych technologii drastycznie 
spada po 45 roku życia i tendencja ta nasila 
się wraz z kolejnymi przedziałami wiekowymi. 
Stosunkowo najczęściej wykorzystywanym 
urządzeniem jest telefon komórkowy, którego 
używa najwięcej osób niezależnie od wieku. 
Mimo to nawet w tym przypadku prawie po-
łowa osób powyżej 65 roku życia nie sięga po 
tę technologię. Ogółem osób nieużywających 
żadnej z wymienionych technologii w najstar-
szym przedziale wiekowym jest aż 44%.
Istotne wydaje się również to, że wśród całej 
populacji internautów odsetek najstarszych 
użytkowników tego medium wzrósł na prze-

strzeni lat 2011-2013 w bardzo niewielkim 
stopniu. Największy przyrost notowany jest 
za to wśród internautów w wieku 25-34 lata.
Sytuację tę tłumaczy fakt, iż to głównie oso-
by starsze w pewnym momencie rezygnują 
z internetu, mimo że mają do niego dostęp 
i w przeszłości z niego korzystały. Potwier-
dzają to wyniki badań Diagnozy Społecznej 
z 2013 roku: „Z korzystania z internetu rezy-
gnują przede wszystkim osoby starsze i sła-
biej wykształcone. Od 2011 roku przestało 
korzystać 26 proc. użytkowników w wieku 
65+ i 19 proc. w wieku 60-64 lat. Do sieci nie 
zagląda aż 40 proc. użytkowników z wykształ-
ceniem podstawowym z 2011 roku i 20 proc. 
z wykształceniem zawodowym. Skala zaprze-
stawania korzystania większa jest również na 
wsi (14 proc.) i wśród osób z uboższych go-

Tabela 1. Korzystanie z technologii cyfrowych w różnych grupach w 2013 roku

Grupa
komputer internet komórka smartfon

niekorzy- 
stający

korzystający  
ze wszystkich

Ogółem 63,9 63,2 87,4 25,1 11,6 61,3

Płeć
Mężczyźni 65,7 65,2 89,6 26,1 9,4 63,1
Kobiety 62,2 61,5 85,4 24,2 13,6 59,7

Wiek

16-24 lat 96,8 96,6 98,1 49,2 0,6 94,3
25-34 lat 88,8 88,4 98,3 43,3 1,0 86,2
35-44 lat 82,5 82,3 97,6 31,3 1,7 80,7
45-59 lat 56,1 55,2 90,5 14,0 8,3 52,8
60-64 lat 37,0 35,5 80,4 7,5 18,5 33,7
65 i więcej lat 14,7 14,1 55,1 3,6 44,0 12,8

Status  
społeczno-
-zawodowy

Prac. sektora publicznego 87,5 87,2 98,0 32,7 1,3 85,6
Prac. sektora prywatnego 82,1 81,6 98,1 35,4 1,4 80,0
Prywatni przedsiębiorcy 88,0 87,9 98,2 41,2 1,3 86,1
Rolnicy 44,9 43,2 85,5 9,2 12,4 40,1
Renciści 28,6 28,2 70,7 8,0 28,4 26,6
Emeryci 23,4 22,5 64,2 5,1 34,7 21,0
Uczniowie i studenci 99,0 98,6 98,5 21,4 0,1 96,6
Bezrobotni 66,6 65,2 92,4 22,8 6,3 63,2
Inni bierni zawodowo 56,7 56,2 85,9 19,9 11,9 52,4

Źródło: Batorski 2013: 330
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Tabela 2. Zmiana struktury populacji internautów w latach 2003-2013

SKład pOpulaCjI InTernauTóW W danym 
rOKu 

Osoby niekorzsytające z internetu w 2013 r. 2003 2005 2007 2009 2011 2013

mężczyzna 49,9 50,4 46,3 49,4 49,8 49,1 45,2

kobieta 50,1 49,6 53,7 50,6 53,2 50,9 54,8

niekorzystający

16-24 lat 40,1 37,6 32,5 28,3 19,1 20,6 1,2

25-34 lat 27,6 26,7 27,0 27,9 23,8 27,5 6,3

35-44 lat 15,9 16,2 17,1 18,8 21,5 21,9 8,1

45-59 lat 15,0 17,4 20,6 20,9 27,1 21,8 30,6

60-64 lat 0,6 1,0 1,5 2,3 4,8 4,4 13,9

65 i więcej lat 0,8 1,2 1,3 1,8 3,6 3,8 39,9

Źródło: Batorski 2013: 335

Wykres 1. dostęp do Internetu i korzystanie z niego wśród osób w różnym wieku

Źrodło: Batorski 2013: 327
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spodarstw domowych (14 proc. dla dolnego 
kwartyla dochodów). Internetu przestają 
używać emeryci (23 proc. użytkowników 
sprzed dwóch lat) i rolnicy (24 proc.)” (Ba-
torski 2013: 335)1.
Aby ułatwić zrozumienie procesu samo wy-
kluczenia ze świata technologii cyfrowych, 

a zwłaszcza internetu, przytoczymy w tym 
miejscu wyniki badań dotyczących przyczyn, 
dla których osoby starsze nie sięgają po te 
technologie, a w następnej kolejności opisze-
my sposoby adaptacji mediów cyfrowych do 
potrzeb seniorów oraz specyfikę korzystania 
z tak przystosowanych narzędzi.

Tabela 3. Typologia barier w korzystaniu z internetu przez osoby w wieku 50+
W
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Ia Bariery finansowe
Kłopoty finansowe przekładają się na brak komputera w domu i/lub brak dostępu do 
internetu ze względu na ceny łącz.

Bariery sprzętowe
Niedostosowanie sprzętu i oprogramowania do umiejętności i możliwości osób starszych 
(nieodpowiednie rozstawienie klawiszy na klawiaturze, niewłaściwa rozdzielczość ekranu, 
wielkość czcionki, budowa i stopień skomplikowania interfejsów użytkownika).

Bariery zasięgu
Brak technicznych możliwości udostępnienia internetu w miejscu zamieszkania, a także 
brak innych lokalizacji, w których możliwe byłoby swobodne korzystanie z sieci.
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Brak poczucia 
potrzeby 
korzystania

Nieodczuwanie potrzeby korzystania z internetu (czasem w domu znajduje się komputer 
z dostępem do internetu, jednak osoby starsze nie chcą z niego korzystać).

Brak umiejętności 
korzystania

Brak umiejętności korzystania z nowych technologii, a także trudności w ich nabyciu 
spowodowane są np. wstydem przed młodszym pokoleniem i strachem przed pokazaniem, 
że się czegoś nie umie i nie wie. Znaczenie ma tu także brak nawyków w korzystaniu 
z komputera i internetu. Preferowany jest odbiór o bardziej biernym charakterze (np. 
oglądanie telewizji).

Brak wiedzy Nieposiadanie wiedzy na temat tego, jakie możliwości oferuje komputer i internet.

Brak 
interesujących  
usług i treści

Brak oferty dostosowanej do możliwości i potrzeb osób starszych. Upraszczając, można 
stwierdzić, że internet jest taki, jacy są jego użytkownicy, i obecnie dominują w sieci treści 
i usługi przeznaczone dla osób młodych, dopasowane do ich potrzeb.

Bariery 
psychologiczne

Bardzo często jest to strach i różnego rodzaju obawy (np. przed uzależnieniem, 
niebezpieczeństwem transakcji itp.), a także niesłuszne przekonania związane 
z korzystaniem z komputera (np. niebezpieczne promieniowanie).

Samowykluczenie 
ze świata nowych 
technologii

Często widoczne w deklaracjach typu: to nie jest mój świat, to nie jest dla mnie. 
Samowykluczenie bardzo często wiąże się także z niechęcią do nowości i zmian oraz 
z przekonaniem, że nauka trwa tylko do określonego wieku. Idea edukacji ustawicznej 
(kształcenia się przez całe życie) postrzegana jest jako dziwna i nienaturalna.

Źródło: Batorski i Zając (red.) 2010: 25

1  Wyróżnienia w cytacie – red.
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3.  Bariery w korzystaniu 
z technologii cyfrowych u osób 
starszych

Niekorzystanie z internetu przez osoby star-
sze może mieć różne przyczyny. Na podsta-
wie badań zrealizowanych na zlecenie UPC 
Polska w 2010 roku (Batorski i Zając (red.) 
2010) stworzono typologię barier w korzy-
staniu z sieci. Bariery te można podzielić na 
dwie kategorie. Autorzy raportu pierwszą 
grupę określają mianem barier „twardych” – 
związanych przede wszystkim z brakiem do-
stępu do odpowiedniego sprzętu i oprogra-
mowania, drugą zaś definiują jako „miękkie” 
– psychologiczne, związane z motywacją oraz 
brakiem odpowiednich kompetencji i wiedzy. 
Podział ten jest zbieżny z typologią wyklucze-
nia cyfrowego, dzielącą to zjawisko na tzw. 
wykluczenie pierwszego stopnia (związane 
z brakiem fizycznego dostępu do technologii) 
i wykluczenie drugiego stopnia (o charakterze 
psychologicznym). 
Podobne wnioski wysnuli badacze ze Stanów 
Zjednoczonych, analizując bariery w korzysta-
niu z technologii informacyjno-komunikacyj-
nych u seniorów z tego kraju. Bariery te po-
dzielili na kilka obszarów:
1. Bariery związane z nastawieniem 

– w świetle badań nastawienie do 
technologii cyfrowych jest bardzo 
silnie negatywnie skorelowane z takimi 
zmiennymi jak wiek i lęk przed nowością 
(nowymi technologiami), a pozytywnie 
(także w grupie osób starszych) – z wy-
kształceniem oraz dochodami (Charness 
i Boot 2009: 255).

2. Bariery kognitywne – z uwagi na 
złożoność wielu technologii cyfrowych 
badacze wskazują na bariery związane ze 
zdolnościami poznawczymi niezbędnymi 
do uczenia się i wykorzystywania nowych 
technologii – dotyczy to nie tylko kompu-
terów i internetu, ale także bankomatów, 
faksów, kuchenek mikrofalowych, odtwa-
rzaczy DVD czy telefonów komórkowych. 
W toku badań okazało się, że wiek nie był 
silnym predyktorem wyjaśniającym nie-
chęć do nowych technologii. Najistotniej-
sza okazała się tzw. inteligencja płynna 
(uwarunkowana właściwościami fizjo-
logicznymi struktur nerwowych zależy 
głównie od czynników genetycznych; testy 
mierzące inteligencję płynną nie dotyczą 
uwarunkowań kulturowych, gdyż ujawnia 
się ona przede wszystkim w okoliczno-
ściach wymagających adaptowania się do 
nowej sytuacji, a więc wtedy, gdy nie można 
odwołać się do utrwalonych, nawykowych 
sposobów reagowania). W mniejszym 
stopniu na korzystanie z nowych techno-
logii miała też wpływ inteligencja skry-
stalizowana (uwarunkowana kulturowo 
jest wynikiem doświadczeń i uczenia się; 
zmienia się wraz z wiekiem, a ujawnia pod-
czas rozwiązywania zadań testowych mie-
rzących zdolności werbalne, liczbowe czy 
rozumowania logicznego oraz w testach 
mierzących wyćwiczone czynności umy-
słowe kształtowane w procesie uczenia się 
pod wpływem środowiska kulturowego). 
Innymi ważnymi predyktorami był także 
lęk przed nowymi technologiami, subiek-



Seniorzy i nowe technologie – przegląd badań, typy rozwiązań i strategie projektowe 9

tywna opinia o swoich umiejętnościach ko-
rzystania z tych technologii, wykształcenie 
i pochodzenie etniczne (Charness i Boot 
2009: 255; Hanson 2010: 503-504).

3. Bariery związane z konsekwencjami 
starzenia się – kolejnym istotnym powo-
dem niesięgania po nowe technologie jest 
również brak właściwie zaprojektowa-
nych urządzeń dla osób starszych. Nowe 
technologie bardzo często nie uwzględnia-
ją zmian wynikających z procesu starzenia 
się. Tymczasem podczas projektowania 
urządzeń, po które mogliby sięgać senio-
rzy, bardzo istotne jest wzięcie pod uwa-
gę zmian w percepcji, zdolnościach po-
znawczych, a także zmian związanych ze 
zdolnościami motorycznymi. Ze wzglę-
du na osłabienie wzroku pogorszeniu 
ulega m.in. ostrość widzenia, postrzeganie 
kolorów oraz wrażliwość na ostre światło 
i refleksy świetlne (przez co pojawia się 
problem m.in. z rozróżnieniem mało kon-
trastowych obrazów). Ponadto choćby 
konieczność korzystania z okularów dwu-
ogniskowych wymusza na użytkownikach 
komputerów przyjmowanie nienatural-
nej pozycji przed monitorem, co powo-
duje bóle szyi i ramion i skutecznie znie-
chęca do sięgania po nowe technologie. 
Wraz z wiekiem ulega pogorszeniu tak-
że słuch. Osoby starsze znacznie słabiej 
słyszą dźwięki o wysokiej częstotliwości, 
ponadto w większym stopniu nasilają się 
u nich zakłócenia wynikające z szumu tła. 
Możliwość użytkowania nowych technolo-
gii mogą również ograniczać zmiany zwią-

zane z osłabieniem kontroli motorycznej, 
w tym problemy z koordynacją i operowa-
niem małymi urządzeniami, przyciskami 
itp. (Charness i Boot 2009: 255; Hanson 
2010: 503-504).

4. Obawy przed utratą prywatności – ba-
dacze wskazują na problemy związane 
z wykorzystywaniem nowych technologii 
do zdalnego monitorowania stanu zdro-
wia seniorów. Aby zminimalizować koszty 
opieki zdrowotnej, wielu ubezpieczycieli 
(prywatnych i publicznych) w krajach rozwi-
niętych sięga obecnie do takich rozwiązań 
w przypadku chorób przewlekłych, które 
pojawiają się głównie w starszym wieku 
(np. cukrzyca, zastoinowa niewydolność 
serca), oraz w sytuacji, gdy chcą uspraw-
nić zarządzanie i monitorowanie domu. 
Jednym z głównych problemów zdalnego 
monitoringu jest utrata prywatności. Oso-
by starsze obawiają się stałej kontroli swo-
jego życia. Jednocześnie z badań wynika, 
że problem prywatności był postrzegany 
jako mniejszy, kiedy stosowano mniej in-
wazyjne rozwiązania monitorujące (np. 
obraz z kamery pokazujący zniekształcony 
zamiast wyraźny obraz osoby) (Charness 
i Boot 2009: 256).

Inne ważne badania dotyczące proble-
mów związanych z przełamywaniem barier 
i uczeniem się w starszym wieku korzystania 
z nowych technologii zostały zaprezentowane 
przez badaczy z Edynburga. Stwierdzili oni, że 
częstą przyczyną rezygnacji z nauki korzysta-
nia z technologii cyfrowych jest u seniorów 
syndrom wyuczonej bezradności. Ogólnie 



10 Seniorzy i nowe technologie – przegląd badań, typy rozwiązań i strategie projektowe

polega on na tym, że gdy doświadczenia i zda-
rzenia w danej dziedzinie życia są postrzegane 
jako niekontrolowane, ludzie mają skłonność 
do zakładania, iż przyszłe doświadczenia w da-
nym obszarze będą również poza kontrolą. 
W takiej sytuacji osoby popadają w bierność, 
zaniżając poczucie własnej wartości, i zakła-
dają, że przy ich poziomie kompetencji nie 
ma sensu podejmować wysiłku mierzenia się 
z konkretną sytuacją. W omawianym tutaj 
kontekście dotyczy to doświadczania niepo-
wodzeń związanych z korzystaniem z tech-
nologii cyfrowych. duży wpływ na przyjęcie 
biernej postawy i rezygnacji z nauki mają 
pierwsze doświadczenia, które zależą od 
poziomu komfortu użytkowania narzędzi 
(poczucia, że technologie cyfrowe są nie 
do opanowania), liczby początkowych po-
rażek i błędów oraz sytuacji, w których nie 
wiadomo, co należy zrobić, a także od dy-
sonansu wynikającego z rozmijających się 
oczekiwań odnośnie do tych technologii 
i ich funkcjonowania z faktycznym sposo-
bem ich działania (Turner, Turner i Van De 
Walle 2007).
Powyższe ustalenia w innym badaniu zosta-
ły zidentyfikowane jako narastająca frustra-
cja związana ze stawianiem przez seniorów 
pierwszych kroków w świecie technologii cy-
frowych. Wielu seniorów odczuwa bowiem 
frustrację związaną z doświadczeniami 
edukacyjnymi i użytkowaniem sprzętu 
komputerowego oraz niektórych funkcji 
internetu. frustrację potęguje relatywnie 
długi czas przyswajania niezbędnej wiedzy 
i umiejętności obsługi technologii cyfro-

wych. Innym źródłem zniechęcenia są także 
niektóre funkcje związane ze specyfiką korzy-
stania z internetu oraz e-maila. Warto przy 
tym podkreślić, że informacje te wydają się 
użyteczne także w kontekście projektowania 
urządzenia dla seniorów w ramach projektu 
MeMo. Chodzi tutaj o wszelkiego typu wy-
skakujące komunikaty (np. w formie pop-
-upów), niezrozumiałe ostrzeżenia, a także 
reklamy, spam. Innym źródłem frustracji jest 
też problem z powtórnym znalezieniem in-
formacji i danych, na które w przeszłości 
natrafiono, a do których chciano by powró-
cić. Zniechęcenie budzi też fakt, że internet 
jest bardzo „wciągający” i uzależniający, przez 
co seniorzy tracą cenny czas, który mogliby 
przeznaczyć na inne aktywności. 

4.  jak seniorzy korzystają 
z technologii cyfrowych

Kolejnym ważnym aspektem omawianego 
problemu są ewentualne różnice w sposobie 
korzystania z technologii cyfrowych pomiędzy 
młodszymi a starszymi użytkownikami. Za-
gadnienie to przybliża jeden z eksperymen-
tów przeprowadzonych przez Vicki Hanson 
(2010), zaprojektowany jako typowe zadanie 
polegające na wyszukiwaniu informacji w sieci. 
Uczestnicy zostali poproszeni o użycie standar-
dowej wyszukiwarki (Google) i sformułowanie 
zapytań, które umożliwią im znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie. W rezultacie okazało się, że 
wbrew wstępnym przypuszczeniom zarówno 
młodsi, jak i starsi badani odwiedzili podob-
ną liczbę stron w poszukiwaniu odpowiedzi. 
Jednocześnie starsi użytkownicy spędzili nad 
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tym znacznie więcej czasu. Było to związane 
z innym sposobem korzystania z wyszukiwar-
ki. Osoby starsze znacznie częściej korzystały 
z listy rozwijanej z podpowiedziami w wyszu-
kiwarce, jak również w celu uruchomienia 
wyszukiwania wciskały przycisk „szukaj” przy 
pomocy myszki. Tymczasem młodsi badani 
wpisywali hasła i naciskali „enter”. Ponadto 
osoby starsze w przypadku popełnienia lite-
rówki znacznie częściej starały się poprawić 
błędy przed zainicjowaniem wyszukiwania. 
Trafiając na potencjalnie interesującą stronę, 
poświęcały także znacznie więcej czasu na jej 
przejrzenie, przeszukując niemal wszystkie 
jej zasoby i czytając większość zawartego tam 
tekstu. Młodsi użytkownicy w razie nieodna-
lezienia interesujących informacji na stronie 
odesłania z wyszukiwarki rezygnowali z dal-
szej eksploracji.
Okazuje się także, że seniorzy korzystający 
z internetu sięgają zazwyczaj do ograniczo-
nej liczby jego funkcji. „Wśród osób w wieku 
60+, które korzystają z komputerów, sposób 
ich użytkowania również jest inny niż w młod-
szych grupach wiekowych. Po pierwsze, mniej 
wszechstronnie korzystają z sieci niż młodsi, 
odwiedzając regularnie te same strony i nie 
poszukując nowych. Po drugie, podstawowym 
ich celem jest poszukiwanie informacji w sieci 
(45% tej grupy wiekowej), następnie praca – 
25,8% oraz rozrywka 22,3%. Jest to kolejność 
odwrotna niż dla ogółu populacji (14-69 lat), 
gdzie rozrywka (31%) wyprzedza nieznacznie 
pracę (29%)” (Zalewska 2015: 242).
Najpowszechniejszym wśród seniorów sposo-
bem korzystania z internetu jest użytkowanie 

narzędzi służących gromadzeniu informacji 
oraz komunikowaniu. Stosunkowo najmniej 
osób miało doświadczenia związane z samo-
dzielnym wytwarzaniem treści w wirtualnym 
świecie. Tak więc pod względem stylu korzy-
stania z internetu można seniorów zakwa-
lifikować bardziej do grupy obserwatorów 
i konsumentów niż do grupy twórców. Z jed-
nej strony internet jest dla nich źródłem in-
formacji (przeglądanie stron WWW, czytanie 
gazet internetowych, zbieranie materiałów 
potrzebnych do nauki lub pracy, uzyskiwanie 
informacji ze stron instytucji publicznych), 
z drugiej zaś stanowi narzędzie komunikacji 
(sprawdzanie i wysyłanie poczty e-mail, korzy-
stanie z komunikatorów umożliwiających roz-
mowy ze znajomymi, telefonowanie). Ważne 
wydają się również dane dotyczące średniej 
liczby funkcji wykorzystywanych przez użyt-
kowników sieci. Według badań z 2010 roku 
osoby starsze korzystają na co dzień jedynie 
z niewielkiej liczby narzędzi/funkcji dostęp-
nych w internecie. W grupie 60+ średnia liczba 
wykorzystywanych narzędzi wynosiła 4,2. Dla 
porównania w grupie wiekowej 45-59 średnia 
to 4,8, w grupie 35-44 – 5,6, w grupie 25-34 
–6,8, a w grupie do 24 roku życia – 7,6. Ze-
stawiając te statystyki z wymienionymi wyżej 
najczęstszymi sposobami wykorzystywania 
internetu, można pokusić się o stwierdzenie, 
że seniorzy korzystają z trzech, czterech naj-
powszechniejszych i wymagających najmniej-
szej wiedzy możliwości sieci (przeglądanie 
stron WWW, czytanie internetowych wydań 
gazet oraz korzystanie z poczty i komunika-
torów). Jedynie nieliczni seniorzy posługują się 
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bardziej złożonymi i przez to mniej popular-
nymi narzędziami (Kowalik 2010).

4.1. nowe technologie a jakość życia 
osób starszych
Technologie cyfrowe wykorzystuje się do 
wspierania osób starszych w różnych obsza-
rach. Jednocześnie coraz powszechniejszy 
staje się nurt kładący nacisk na tworzenie 
nowych rozwiązań ze względu na szczególne 
potrzeby podobne dla różnych kategorii osób 
(dla przykładu niepełnosprawność ruchowa 
dotyka osoby w każdym wieku, skutkując po-
dobnymi problemami i wyzwaniami), a nie 
na projektowanie dóbr i usług wyłącznie pod 
kątem wieku potencjalnych odbiorców. Mimo 
to osoby starsze stanowią w tym kontekście 
szczególną kategorię. Wraz z postępującym 
procesem starzenia się społeczeństw głów-
nym problemem dla twórców nowych techno-
logii nie będą młodsze grupy najczęściej z jed-
ną dominującą dysfunkcją, ale właśnie osoby 
starsze, dotknięte jednocześnie wieloma dys-
funkcjami o różnym charakterze i natężeniu. 
Do listy specyficznych potrzeb seniorów nale-
ży zaliczyć w pierwszej kolejności (Krzyżowski 
i Kowalik 2013):

ochronę i bezpieczeństwo w domu,
monitoring i ocenę podstawowych potrzeb 
oraz wsparcie w ich zaspokojeniu,
wsparcie i opiekę dla osób z demencją,
 redukowanie problemu izolacji społecznej 
i autostygmatyzacji,
 wspieranie aktywności zawodowej,
 aktywowanie w obszarze rozrywki i wypo-
czynku (Newell 2003: 3-4).

Na świecie powstaje wiele produktów i usług, 
które starają się wychodzić naprzeciw wymie-
nionym powyżej potrzebom. Prowadzi się 
również badania mające weryfikować, na ile 
proponowane rozwiązania faktycznie przyczy-
niają się do poprawy jakości życia seniorów. 
Poniżej znajduje się przegląd tego rodzaju 
rozwiązań oraz, jeśli tylko udało się odnaleźć 
odpowiedni materiał, także oceny ich efektyw-
ności i skuteczności.

4.2. Technologie wspierające 
zdolności poznawcze
Programy mające na celu wspieranie i po-
prawę zdolności poznawczych u osób star-
szych zyskują coraz większe zainteresowa-
nie – szczególnie w Stanach Zjednoczonych. 
Istnieje wiele prac dowodzących, iż tego typu 
szkolenia wykorzystujące nowe technologie 
mogą wpływać na poprawę wspomnianych 
zdolności, a efekty takich szkoleń utrzymują 
się przez dłuższy czas (w badaniach przyto-
czono 5 lat) (Kueider i in. 2012). 
Jedno z badań opisujących takie efekty skupi-
ło się na metaanalizie wyników prowadzonych 
na przestrzeni ostatnich 25 lat eksperymentów 
i ewaluacji rozwiązań wspierających procesy 
kognitywne. Weryfikacji podlegały trzy rodza-
je szkoleń komputerowych, oparte na różnych 
rozwiązaniach technologicznych (tamże). 
Pierwsze rozwiązanie polegało na tradycyjnym 
treningu zdolności poznawczych. Podczas 
szkoleń korzystano z komputera i internetu 
oraz m.in. uczono się jazdy na symulatorze. 
Drugie rozwiązanie polegało na treningu z wy-
korzystaniem różnego rodzaju oprogramowa-
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nia neuropsychologicznego, m.in. takiego jak: 
Cognifit Personal Coach (gry komputerowe: 
puzzle, tetris, snake itp.), Posit Science Brain 
Fitness Program (edukacyjne DVD), Einstein 
Memory Trainer (gry komputerowe, oprogra-
mowanie do rehabilitacji zdolności poznaw-
czych), Colorado Neuropsychological Test 
(nagrania audio). 
Trzecie rozwiązanie wykorzystywało gry 
wideo: MegaTetris, Wii Big Brain Academy, 
Rise of Nations, Medal of Honor, Pac Man, 
Donkey Kong, Atari Cristal Castles, Breakout, 
Bricks itp.
Efektywność wszystkich trzech metod była 
mierzona w takich obszarach jak zapamię-
tywanie, czas przetwarzania danych, czas 
reakcji, myślenie abstrakcyjne, elastyczność 
poznawcza, planowanie oraz skupienie uwagi.
Na podstawie przedstawionego przez ba-
daczy przeglądu można wysnuć wniosek, że 
wszystkie trzy podejścia do szkolenia kom-
puterowego: klasyczne zadania poznawcze, 
trening z wykorzystaniem neuropsychologicz-
nego oprogramowania oraz gry wideo wydają 
się bardzo obiecujące w kwestii poprawy zdol-
ności poznawczych u seniorów, obniżających 
się wraz z wiekiem (warto jednocześnie zazna-
czyć, że chodzi o zdrowe osoby, niedotknięte 
chorobami wpływającymi na obniżenie oma-
wianych zdolności). Co więcej, efektywność 
szkoleń i treningów prowadzonych z wyko-
rzystaniem technologii komputerowych była 
wyższa niż w przypadku szkoleń niewykorzy-
stujących komputerów.
W podsumowaniu autorzy konstatują, że 
komputerowe programy szkoleniowe mają 

więcej zalet w stosunku do tradycyjnych 
programów szkoleniowych ukierunkowa-
nych na wspieranie zdolności poznawczych. 
Do korzyści skomputeryzowanego podejścia 
zaliczają możliwość spersonalizowania szko-
lenia według indywidualnych potrzeb i zdol-
ności i, co za tym idzie, możliwość skupienia 
się wyłącznie na tych obszarach, które wy-
magają interwencji. Tego rodzaju programy 
mają również większy potencjał, jeśli chodzi 
o ich wykorzystanie zarówno przez seniorów 
w domu, jak i w zinstytucjonalizowanych pod-
miotach opiekuńczych. Ponadto jako bar-
dziej opłacalne/tańsze rozwiązanie będzie je 
można szerzej rozpowszechnić wśród osób 
starszych. 
Wyniki cytowanych przez autorów badań su-
gerują również, że osoby starsze nie muszą 
posiadać kompetencji w zakresie korzy-
stania z technologii cyfrowych, aby móc 
z pozytywnym skutkiem używać oprogra-
mowania do ćwiczenia zdolności poznaw-
czych. Wielu spośród badanych seniorów nie 
miało wcześniejszych doświadczeń związa-
nych z komputerami czy grami wideo, a mimo 
to byli oni w stanie korzystać z tych nowych 
dla nich technik.

4.3. Technologie wspierające dla osób 
z problemami z pamięcią
W 2006 roku grupa naukowców z Dublina (Ca-
prani, Greaney i Porter 2006) przygotowała ze-
stawienie istniejących urządzeń przeznaczo-
nych dla osób mających problemy z pamięcią 
(wskutek wypadków lub chorób) ze szczegól-
nym uwzględnieniem osób starszych. Łącznie 
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opisowi oraz ewaluacji poddano w sumie sześć 
produktów: NeuroPage, MEMOS, MemoJog, 
COACH, Autominder oraz Cooks Collage. Po-
niżej przedstawiamy trzy pierwsze, ponieważ 
tylko ich funkcje wydają się w jakimś stopniu 
zbieżne z funkcjami planowanymi w ramach 
projektu MEMO.

neuropage
Urządzenie to w zamyśle przeznaczone zo-
stało dla osób po wypadkach, w wyniku któ-
rych uszkodzeniu uległa zdolność zapamięty-
wania. Miało zwiększyć samodzielność oraz 
niezależność użytkowników dzięki funkcji 
przypominania o konieczności wykonania co-
dziennych czynności. Urządzenie – podobne 
do pagera – w swojej konstrukcji było na tyle 
proste, że posługiwanie się nim nie stanowiło 
problemu dla osób niekorzystających wcze-
śniej z tego typu technologii. Miało niewiel-
kie wymiary, umożliwiające przypięcie go do 
paska do spodni lub schowanie do kieszeni, 
wyświetlacz wiadomości tekstowych oraz je-
den duży guzik do sterowania. Wiadomości 
tekstowe były sygnalizowane dźwiękiem oraz 
wibracją. Ograniczeniem urządzenia był brak 
możliwości weryfikacji, czy zasygnalizowana 
czynność została faktycznie wykonana, oraz 
brak możliwości kontroli, czy sygnał został wy-
słany we właściwym czasie.
Badania ewaluacyjne na wybranej grupie 
osób z urazami mózgu skutkującymi proble-
mami pamięciowymi wykazały znaczną po-
prawę funkcjonowania tychże osób, po tym 
jak zaczęły korzystać ze wsparcia NeuroPa-
ge’a. Znacząco wzrosła liczba realizacji za-

planowanych zadań (związanych z pamięcią 
prospektywną): z 37% przed skorzystaniem 
z NeuroPage’a do 85% po tym, jak zaczę-
to z niego korzystać. Co więcej, po upływie 
pewnego czasu od odstawienia urządzenia 
odsetek zrealizowanych zadań, które zapla-
nowano, wciąż był większy niż przed ekspe-
rymentem i wynosił 74%.

memOS i memojog
MEMOS i MemoJog to urządzenia w formie 
terminala (ang. personal memory assistant), 
które przez sieć komórkową łączą się z ser-
werem zarządzanym przez opiekunów osób 
z problemami pamięciowymi. System ułatwia 
opiekunom i terapeutom sprawowanie nad-
zoru nad podopiecznymi znajdującymi się 
poza ośrodkami opieki. Opiekun, wykorzystu-
jąc oprogramowanie do zarządzania oparte 
na rozwiązaniach stosowanych w przeglądar-
kach internetowych, może przesyłać informa-
cje do swoich podopiecznych. 
Urządzenie MEMOS zostało zaprojektowanie 
w taki sposób, aby korzystanie z niego nie 
stanowiło problemu dla pacjentów: jest od-
porne na uszkodzenia mechaniczne, ma duży 
wyświetlacz oraz wygodne guziki do sterowa-
nia. Użytkownicy mogą też nagrywać na nim 
wiadomości dotyczące zaplanowanych dzia-
łań – zapisana w ten sposób informacja jest 
przesyłana do opiekuna i kodowana przez nie-
go tak, aby w stosownym momencie została 
odtworzona pacjentowi. Ponadto w czasie 
wykonywania zadań pacjent ma możliwość 
otrzymywania instrukcji krok po kroku z opcją 
zatwierdzania wykonania poszczególnych 
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etapów. Pozwala to na kontrolę poprawności 
realizowanych działań i zwiększa bezpieczeń-
stwo użytkowników. 
Wyniki badań ewaluacyjnych, choć w tekście 
przedstawiono ich wstępny etap, potwierdza-
ją znaczny wzrost efektywności działań przy 
wsparciu urządzenia.
MemoJog w swoich funkcjach jest bardzo 
zbliżone do MEMOS. Daje ono pacjentowi 
możliwość reagowania na sygnalizowane 
przypomnienia na trzy sposoby: akceptacja 
zadania, przesunięcie w czasie przypomnie-
nia, zaniechanie. W sytuacji braku reakcji wy-
syłana jest do opiekuna informacja. Ponad-
to MemoJog pozwala przechowywać dane 
kontaktowe (telefoniczne oraz adresowe), 
a także informacje o ważnych dla pacjenta 
wydarzeniach (urodziny itp.).

Również w tym wypadku ewaluacja wykaza-
ła pozytywny wpływ urządzenia na funkcjo-
nowanie osób starszych. Jednym z głównych 
problemów sygnalizowanych przez użytkow-
ników stanowiła niska czułość ekranu dotyko-
wego, przez co korzystanie z urządzenia było 
utrudnione i frustrujące.

5.  projektowanie urządzeń  
dla seniorów

Niezwykle istotne wydaje się poszukiwanie 
takich rozwiązań, które przyczynią się do po-
prawy jakości życia, integracji społecznej i nie-
zależności seniorów. Nie chodzi jednak wy-
łącznie o zaspokajanie specyficznych potrzeb 
związanych z wiekiem, ale także o umożliwie-
nie nieskrępowanego korzystania z powszech-
nie dostępnych dóbr i usług. Możliwość korzy-

rysunek 1. projektowanie uniwersalne i technologie wspierające

Źródło: ICTSB Project Team 2000: 17

Wymagania stawiane produktom

Bariera dostępności

Możliwości człowieka
Technologie wspierające
(assistive technologies)

Projektowanie uniwersalne
(design for all)
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stania z nich wydaje się bowiem kluczowym 
elementem procesu integracji i reintegracji 
społecznej starszych osób.
Powyższym celom służą dwa rodzaje działań 
prezentujące dwie różne metody wychodze-
nia naprzeciw nowym wyzwaniom. Pierwsze 
z tych podejść zakłada tworzenie technologii 
wpierających (ang. assistive technologies) oso-
by niepełnosprawne i w podeszłym wieku 
w wykonywaniu codziennych czynności, a tak-
że umożliwiających dostęp do dóbr, usług lub 
miejsc. Drugie podejście zakłada takie projek-
towanie funkcji i interfejsów, aby były uniwer-
salne (ang. design for all) i korzystanie z nich 
nie stanowiło problemu dla ludzi w różnym 
wieku, z różnymi dysfunkcjami i różnym do-
świadczeniem kulturowym (Krzyżowski i Ko-
walik 2013). Poniżej znajduje się rysunek ob-
razujący podstawowe założenia obu podejść:
Zielone strzałki na powyższym schemacie 
wskazują kierunek działań projektowych 
charakterystycznych dla każdego z podejść. 
Technologie wspierające mają to być przede 
wszystkim rozwiązania (urządzenia, interfej-
sy), które wychodzą naprzeciw konkretnym 
grupom i pomagają im przezwyciężyć spe-
cyficzne ograniczenia. W projektowaniu uni-
wersalnym chodzi natomiast o tworzenie ta-
kich rozwiązań, które poprzez swoje funkcje 
i design byłyby użyteczne dla ludzi o różnych 
ograniczeniach i potrzebach, a jednocześnie 
pozwalały na jak najszersze aplikacyjne i/lub 
komercyjne wykorzystanie.
Aby wdrażane rozwiązania skutecznie likwido-
wały bariery w różnych obszarach życia, nie-
zwykle istotna wydaje się rzetelna diagnoza 

ograniczeń i potrzeb różnych kategorii i grup 
osób (Krzyżowski i Kowalik 2013).

5.1. elITe i e-Inclusion – metoda 
projektowania iteracyjnego
W projektowaniu i wdrażaniu nowych techno-
logii przeznaczonych dla osób starszych jest 
niezwykle istotne, aby seniorzy uczestniczyli 
w procesie ich tworzenia i pełnili aktywną rolę 
w zespole projektowym. Tak zwane projekto-
wanie prowadzone przez użytkownika (ang. 
user-driven design) opiera się na założeniu, 
że wypracowane rozwiązanie jest efektem 
doświadczeń i bliskiej współpracy wszystkich 
istotnych interesariuszy, włączając w to użyt-
kowników docelowych (Waterworth i in. 2012; 
Jaeger i Xie 2009). 
Jednym z głównych wyzwań przy tego typu 
projektach jest fakt, iż seniorzy zazwyczaj mają 
mniejsze kompetencje (obiektywnie i subiek-
tywnie) i doświadczenie w zakresie posługi-
wania się nowymi technologiami, przez co 
przeważnie z góry są negatywnie nastawieni 
wobec technicznych nowinek. Podejście kła-
dące nacisk na pełną partycypację w procesie 
projektowania (ELITE oraz jego zmodyfikowa-
na wersja E-inclusion) wychodzi naprzeciw 
tym ograniczeniom i proponuje procedurę, 
dzięki której seniorzy stają się kluczowym ele-
mentem zespołu projektowego (tamże).

5.1.1. elITe a inne podejścia
Istnieje wiele metod projektowych, które pod-
kreślają znaczenie udziału użytkownika w pro-
jektowaniu i ewaluacji tworzonych rozwiązań. 
Metody te można podzielić ze względu na po-
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dejście do partycypacji użytkowników docelo-
wych w procesie pracy nad projektem.
Niektóre metody, nazywane często projekto-
waniem zorientowanym na użytkownika (ang. 
user-centered design), traktują go jako przed-
miot badań. Projektant tworzy rozwiązania 
w oparciu o to, jakie są jego przekonania, do-
świadczenie i wiedza na temat potrzeb, moż-
liwości i ograniczeń użytkowników. Ta wiedza 
i przekonania są wynikiem prowadzonych stu-
diów, obserwacji, wywiadów i innych badań, 
których przedmiotem są użytkownicy.
Kolejna grupa metod, zwanych projekto-
waniem partycypacyjnym (ang. participato-
ry design), włącza użytkownika docelowego 
w proces projektowania, ale najczęściej nie 
jako pełnoprawnego członka zespołu. Wy-
nika to z założenia, że osoby starsze nie ro-
zumieją zagadnień związanych z techniczną 

stroną projektowanych rozwiązań, nie są też 
w stanie przyswoić specjalistycznego, herme-
tycznego języka projektantów i inżynierów. 
Partycypacja polega więc raczej na omawia-
niu rozwiązań już gotowych czy opiniowaniu 
poszczególnych funkcji urządzenia, lecz nie 
wymaga zrozumienia istoty i pełnych założeń 
proponowanego rozwiązania. Bardzo często 
prowadzi to do sytuacji, w której użytkownicy 
nie mają żadnych konkretnych opinii i sugestii 
na temat projektu (czasem zaś te sugestie nie 
dotyczą sedna problemu).
 Podejście właściwe dla metody ELITE 
jest określane jako projektowanie iteracyjne 
(ang. iterative design). W pracy nad danym roz-
wiązaniem najważniejszy jest w tej metodzie 
prototyp, a raczej kolejne jego wersje. ELITE 
opiera się na cyklicznym procesie prototypo-
wania, testowania, analizy zebranych danych, 

rysunek 2. projektowanie iteracyjne (iterative design)
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a następnie doskonalenia produktu lub usłu-
gi. Poprawki wprowadzane są na podstawie 
wyników testowania i ewaluacji prototypu. 
Ciągła interakcja użytkowników z kolejnymi 
wersjami projektu jest więc jednocześnie for-
mą badań i oceny rozwiązania. Dzięki proto-
typowi (urządzeniu lub makiecie) użytkownik 
może wypróbować, obejrzeć, dotknąć i poczuć 
obiekt i w ten sposób znacznie łatwiej wyrazić 
swoją opinię. 
Podejście do projektowania zgodnie z zało-
żeniami ELITE obejmuje również następujące 
ogólne wytyczne:

Nastawienie antropologiczne – projektant 
powinien obserwować i uczestniczyć w ży-
ciu osób starszych, aby zrozumieć dogłęb-
nie ich świat i znaczenie podejmowanych 
praktyk.
Projekty i prototypy powinny nawiązywać 
do artefaktów i rozwiązań technicznych, 
które są znane i bliskie osobom w star-
szym wieku – z którymi miały one jakieś 
doświadczenia. Chodzi np. o wykorzystanie 
do projektowania interfejsów przełączni-
ków i funkcji z radia tranzystorowego itp.
Aspekty techniczne i obce poznawczo urzą-
dzenia powinny być obudowane i uformo-
wane w sposób, który jest dla seniorów 
znany i naturalny. Technologia powinna 
być ukryta w bliskich poznawczo rozwiąza-
niach, np. czytnik e-booków powinien mieć 
fizyczny kształt książki.
Seniorów należy motywować do korzysta-
nia z nowych technologii poprzez wdraża-
nie takich rozwiązań, które będą wzbudzały 
ich zaciekawienie i jednocześnie będą ro-

dzajem wyzwania przyciągającego uwagę 
i zwiększającego ich zaangażowanie.
Należy zadbać o spójność wizualną i funk-
cjonalną sprzętu i oprogramowania. Na 
przykład, jeżeli jakieś urządzenie wykona-
ne w nowej technologii otrzymuje kształt 
książki, to oprogramowanie też powinno 
nawiązywać wyglądem i funkcjami do tra-
dycyjnej książki itp.

Metoda ELITE została rozszerzona o kilka 
dodatkowych wskazań. W zmodyfikowanej 
wersji nazwano ją E-Inclusion. Uzupełniające 
wytyczne obejmują poniższe punkty:

W trakcie opracowywania projektu należy 
budować bliskie, osobiste relacje z seniora-
mi biorącymi udział w projektowaniu, stać 
się częścią ich codziennego życia.
Należy budować i wspierać ich pewność 
siebie oraz poczucie, że są ekspertami, 
organizując spotkania w grupach fokuso-
wych, podczas których seniorzy mogą się 
od siebie nawzajem uczyć i dyskutować 
o kwestiach związanych z projektem.
Należy nauczyć się słownictwa, jakim posłu-
gują się osoby starsze. Dzięki temu możliwe 
będzie wpieranie komunikacji pomiędzy 
różnymi grupami w zespole projektowym, 
sprzyjające wzajemnemu zrozumieniu 
swoich opinii i podejść.
W procesie prototypowania oraz w trakcie 
ewaluacji projektów/makiet należy przete-
stować ich przykładowe zastosowania oraz 
sięgać po inne, podobne technologie (lecz 
np. bliższe, bardziej znane seniorom) i roz-
wiązania, aby dać możliwość porównania 
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ich z testowanym prototypem. Taka prak-
tyka pomaga w zrozumieniu działania i za-
stosowania nowych technologii oraz przy-
czynia się do powstawania pogłębionych 
opinii, odczuć czy też świeżych pomysłów 
związanych z tymi technologiami.

5.2. projektowanie dla seniorów,  
czyli na co należy zwracać uwagę
Oprócz powyżej zaprezentowanych metod 
w literaturze znaleźć można również konkret-
ne wskazówki dotyczące projektowania inter-
fejsu lub też fizycznych aspektów urządzenia 
w taki sposób, aby jak najpełniej odpowiadało 
ono potrzebom seniorów i było dostosowane 
do uwarunkowań wieku podeszłego. 
Wśród zgromadzonych przez nas materia-
łów poświęconych temu zagadnieniu wy-
szczególnić można zarówno autorskie publi-
kacje popularno-naukowe (Campbell 2005), 
subiektywne opracowania powstałe w śro-
dowisku opiekunów osób starszych (Senior 

CareCorner), jak i naukowe rekomendacje. 
Te ostatnie sformułowane zostały na podsta-
wie badań realizowanych w latach 2008-2011 
w ramach projektu Hermes2, którego celem 
było wypracowanie oraz pilotaż urządzenia 
wspierającego w życiu codziennym osoby 
cierpiące na zaburzenia poznawcze (m.in. 
zaniki pamięci). W części ilościowej badania 
(wywiady kwestionariuszowe) wzięło udział 
99 osób powyżej 60 roku życia. Część jako-
ściowa polegała natomiast przede wszystkim 
na przeprowadzeniu wywiadów indywidual-
nych (IDI). Niestety w znalezionej literaturze 
(Buiza i in. 2009) brak danych dotyczących 
liczby przeprowadzonych wywiadów oraz 
kraju realizacji badań.
Na podstawie powyższych materiałów posta-
nowiliśmy stworzyć zestawienie najważniej-
szych, naszym zdaniem, wskazówek i spo-
strzeżeń, o których warto pamiętać podczas 
projektowania rozwiązań wykorzystujących 
technologie cyfrowe i przeznaczonych dla 
osób starszych:

2  Więcej na temat projektu w drugiej części raportu prezentującej wybrane produkty i usługi dostępne na rynku.

http://seniorcarecorner.com/connected-aging-technology-seniors-home
http://seniorcarecorner.com/connected-aging-technology-seniors-home
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OBSZar, dO 
KTóreGO 
OdWOłuje 
SIĘ dane 
rOZWIĄZanIe*

rOZWIĄZanIe/reKOmendaCja

ZmySł WZrOKu Czcionka przeznaczona dla seniorów nie powinna być mniejsza niż 16 pikseli (choć to oczywiście 
zależy od konkretnego urządzenia i odległości, w jakiej znajduje się użytkownik). Istotna jest 
też odpowiednia odległość pomiędzy wyświetlanymi obok siebie na ekranie elementami, np. 
polami formularza (niezbyt duża, ale i nie mniejsza niż ok. 2 mm).

Seniorzy powinni mieć możliwość samodzielnego powiększenia czcionki.

Należy brać pod uwagę współczynnik kontrastu (ang. contrastratios), określa on różnicę mię-
dzy natężeniem koloru użytego w tekście i natężeniem koloru tła (więcej na ten temat zob.: 
http://webaim.org/resources/contrastchecker/).

Wraz z wiekiem coraz trudniej dostrzega się różnice pomiędzy odcieniami tego samego 
koloru – szczególnie dotyczy to koloru niebieskiego, którego w związku z tym najlepiej unikać 
w napisach czy innych elementach interfejsu.

Należy unikać zbędnych grafik i animacji, niezwiązanych z treścią przekazu. Szata graficzna 
powinna być zawsze podporządkowana temu, aby uczynić dany komunikat jak najbardziej 
czytelnym.

Każdą stronę internetową adresowaną do seniorów powinno się „przetestować” za pomocą 
specjalnego oprogramowania, które pozwala osobom niewidomym lub niedowidzącym przy-
swoić tekst pisany dzięki syntezatorowi mowy lub wyświetlaczowi w alfabecie Braille’a.

ZmySł SłuCHu: Należy pamiętać o opracowaniu napisów do wszystkich plików audiowizualnych, które udostęp-
nia dane urządzenie (strona internetowa) i których zawartość jest szczególnie istotna.

pamIĘĆ Wraz z wiekiem najwięcej zmian zachodzi w pamięci prospektywnej oraz epizodycznej. Pro-
jektowane rozwiązania powinny więc mieć funkcje, które mogłyby zastąpić tradycyjne formy 
wspomagania pamięci o planowanych wydarzeniach, takie jak notes czy kalendarz, lub też 
wspomagałyby pamięć o zdarzeniach z przeszłości (np. utrwalałyby spotkania i rozmowy, w któ-
rych wziął udział użytkownik, rejestrowały zalecenia medyczne itp. i umożliwiałyby odtworzenie 
zapisanego materiału).

W procesie nauki obsługi przez seniora programu/urządzenia kolejne funkcje produktu należy 
wprowadzać stopniowo, tak aby nie „przeładować” umysłu użytkownika.

Warto unikać takich sekwencji czynności, w których wykonanie kolejnego kroku wymaga za-
pamiętania poprzedniego (gdy kolejne polecenia wyświetlają się w osobnych okienkach, które 
znikają zaraz po wykonaniu danego kroku) – chyba że jest to specjalnie zaplanowany element 
ćwiczenia umysłu.

W trakcie wykonywania przez seniora czasochłonnych zadań warto na bieżąco udzielać infor-
macji zwrotnej dotyczącej np. etapu wykonywania czynności, jak również przypominać co jakiś 
czas o jej celu.

*   (szeroka kategoria obejmująca np. zmysły, preferencje seniorów, wybrane procesy poznawcze)

http://webaim.org/resources/contrastchecker/
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uWaGa Seniorzy są dużo bardziej uważni niż osoby młode, poświęcają więcej czasu na dokładne i me-
todyczne wręcz poznanie nowej treści czy urządzenia. Również więcej czasu zajmuje im jednak 
samo wykonywanie zadań. Dlatego projektowane z myślą o seniorach urządzenia lub programy 
powinny mieć ograniczoną liczbę bodźców oraz minimalną liczbę zadań (czynności) do wyko-
nania dla osiągnięcia danego celu (np. wyszukania informacji). Na wszystkie zadania powinna 
być również przewidziana optymalna ilość czasu.

pOdejmOWanIe 

deCyZjI

Gdy seniorzy podejmują decyzje np. dotyczące wyboru nowego urządzenia, przede wszystkim 
odwołują się do własnego doświadczenia i znanych im już rozwiązań (tzw. przyzwyczajenie 
do konwencji). Ogromne znaczenie ma dla nich również opinia osoby wiarygodnej/zaufanego 
eksperta. Projektując, warto więc odwoływać się do posiadanych przez seniorów doświadczeń. 
Z kolei promując dane urządzenie, niewątpliwie warto pozyskać przychylność osób wiarygod-
nych w oczach użytkowników. 

mOTOryKa 

SenIOra

Osoby starsze zdecydowanie lepiej obsługują ekrany dotykowe niż urządzenia dodatkowe, np. 
myszkę czy klawiaturę.

Należy unikać małych urządzeń (seniorzy chętniej korzystają z tabletu niż z telefonu komór-
kowego).

Przyciski/„guziki” służące do obsługi urządzenia powinny być wystarczająco duże (przekątna 
minimum 9,6 mm, np. 44 x 44 piksele na iPadach dla użytkowników poniżej 70 roku życia 
i większe dla osób starszych).

relaCje Jedną z funkcji urządzenia dla seniorów powinna być możliwość nawiązania kontaktu z naj-
bliższymi, lekarzem, opiekunem. Nie warto poprzez nakładanie dodatkowych zabezpieczeń 
utrudniać dostępu do takiej możliwości (tj. komunikatora/portalu/konta profilowego itp.).

pOTrZeBy 

SenIOróW3

Seniorzy, którzy są w dobrej kondycji zdrowotnej (nie cierpią na choroby związane z zanikiem 
pamięci), z chęcią korzystaliby z urządzenia, które poprzez specjalne gry trenowałoby ich umysł.

Seniorzy, którzy na co dzień zmagają się z zanikami pamięci, najchętniej korzystaliby z urządze-
nia, które przypominałoby im o wykonaniu codziennych zadań, np. zakupach poszczególnych 
produktów, spotkaniu z lekarzem i jego medycznych zaleceniach, a także o innych spotkaniach 
czy planowanych danego dnia obowiązkach.

Seniorzy cenią w urządzeniach przede wszystkim użyteczność, a dopiero w drugiej kolejności 
oczekują by były łatwe w obsłudze. Stronę estetyczną uznają za najmniej istotną.

Seniorzy chcą przede wszystkim korzystać z urządzeń, które wzmocnią ich życiową niezależność 
i pomogą zahamować proces zaniku pamięci. Obawiają się natomiast sytuacji odwrotnej – uza-
leżnienia od nowych technologii i tym samym ograniczenia swojej autonomii.

Zamiast kilku różnych urządzeń należy od początku projektować jedno o wielu funkcjach.

Cena produktu powinna być osiągalna dla potencjalnych użytkowników (warto zadać sobie 
pytanie czy technologie związane z monitoringiem zdrowia mogłyby być finansowane z ubez-
pieczenia zdrowotnego).

Nauka obsługi będzie najprawdopodobniej wymagała wsparcia ze strony bliskiej osoby (czło-
nek rodziny, opiekun), która wprowadzi w zasady użytkowania i będzie na bieżąco pomagała 
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie korzystania z urządzenia.

3  Na podstawie badań realizowanych w ramach projektu Hermes.



22 Seniorzy i nowe technologie – przegląd badań, typy rozwiązań i strategie projektowe

Powyższe zestawienie nie stanowi oczywiście 
kompendium wiedzy na temat projektowania 
urządzeń dla seniorów, a jego rolą jest raczej 
zasygnalizowanie obszarów problemowych, 
które należy uwzględnić, opracowując takie 
urządzenie. Dlatego też projektanci dodat-
kowo powinni zgłębić literaturę poświęconą 
przyjętemu rozwiązaniu. Dobrym przykładem 
takiego szczegółowego już opracowania może 
być tekst prezentujący zasady projektowa-
nia stron internetowych (Web Accessibility for 
OlderUsers: A Literature Review, dostępny w: 
https://www.w3.org/TR/wai-age-literature/), 
którym – ze względu na to, że projekt MEMO 
nie przewiduje tego typu pracy – nie poświę-
camy dodatkowej uwagi. Zachęcamy również 
do zapoznania się z poszczególnymi rozwią-
zaniami technicznymi: lektury drugiej części 
raportu zawierającej analizę istniejących na 
rynku produktów i usług dla seniorów.
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1. Wstęp 
Ta część raportu ma na celu prezentację 
istniejących rozwiązań – produktów i usług 
przeznaczonych dla seniorów – o funkcjach 
podobnych do tych zaplanowanych w ramach 
projektu MEMO lub też mogących stać się in-
spiracją podczas projektowania urządzenia. 
Analizą objęte zostały w zdecydowanej więk-
szości przykłady rozwiązań wypracowanych 
za granicą, przede wszystkim w Wielkiej Bry-
tanii, Stanach Zjednoczonych czy Finlandii. Są 
to kraje, w których system opieki nad osoba-
mi starszymi ma dużo dłuższą niż w Polsce 
tradycję, a poziom tej opieki oraz wysokość 
przeznaczanych na nią funduszy znaczą-
co przewyższa stosowane w naszym kraju 
standardy. Analiza danych zastanych została 
oparta na źródłach takich jak: strony interne-
towe poświęcone poszczególnym usługom i/

lub produktom, publikacje naukowe (raporty 
z badań i analizy, publikacje dotyczące inno-
wacji w obszarze medycyny oraz opieki nad 
seniorami), artykuły popularno-naukowe oraz 
opinie i komentarze użytkowników poszcze-
gólnych aplikacji zamieszczane na stronach 
sklepów internetowych (np. Apple Store) lub 
też na blogach.
Zgromadzony materiał został uporządko-
wany według rodzaju wsparcia, jakie dane 
urządzenie lub usługa oferuje seniorom. Wy-
szczególnione zostały następujące kategorie:
1. wsparcie systemu opieki nad seniorami 

oraz jego personelu w codziennej pracy 
(np. poprzez zachęcanie seniorów do re-
gularnej troski o własne zdrowie)4;1

2. bezpieczeństwo osób starszych żyją-
cych samodzielnie (w tym cierpiących 
na zaniki pamięci lub przechodzących 

CZĘŚĆ II

Analiza istniejących 
produktów i usług 
przeznaczonych dla seniorów

4  Projektujący urządzenie czy rozwiązania technologiczne dla seniorów powinni brać również pod uwagę to, w jaki sposób ich 
produkt mógłby wspomóc lub nawet zastąpić pracę opiekunów, tak aby przynieść obustronną korzyść – i dla pacjenta, i dla osób 
zaangażowanych w opiekę. Więcej na ten temat: http://seniorcarecorner.com/connected-aging-technology-seniors-home.

http://seniorcarecorner.com/connected-aging-technology-seniors-home
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rekonwalescencję po dłuższym pobycie 
w szpitalu);

3. technologie cyfrowe towarzyszące se-
niorom w życiu codziennym:
a. dostarczające rozrywki i propozycji 

na zagospodarowanie wolnego czasu, 
w tym również stymulujące do interak-
cji z rodziną i/lub rówieśnikami,

a. wspierające seniorów/osoby o szcze-
gólnych potrzebach w życiu codzien-
nym, np. osoby z zaburzeniami mowy, 
wzroku, słuchu;

4. trening umysłu/wspomaganie proce-
sów poznawczych (pamięć, uwaga, per-
cepcja, myślenie, język):
a. w postaci usługi/urządzenia adreso-

wanego stricte do seniorów, którego 
jedną z funkcji jest trening umysłu,

a. w postaci aplikacji on-line lub mobil-
nej, której jedyną i główną funkcją jest 
codzienny trening umysłowy: polega 
on na udziale w minigrach trenujących 
pamięć, uwagę, koncentrację itp.; gry 
są adresowane do szerokiego grona 
użytkowników, nie tylko seniorów;

5. technologie, których podstawowym celem 
jest monitorowanie zdrowia użytkownika, 
adresowane zarówno do seniorów, jak i ich 
opiekunów oraz bliskich osób.

Lektura zestawienia pozwala zaobserwować, 
że punktem wyjścia do tworzenia większo-
ści poniżej prezentowanych rozwiązań jest 

przede wszystkim dążenie do zapewnienia 
osobom żyjącym samodzielnie bezpieczeń-
stwa (w formie np. alarmu osobistego lub 
domowego systemu monitorującego) oraz do 
ułatwienia im codziennych czynności związa-
nych z kontrolowaniem stanu zdrowia. 
Podstawową funkcją znacznej części ana-
lizowanych urządzeń jest umożliwienie se-
niorom nawiązania kontaktu z najbliższymi, 
opiekunem lub lekarzem (poprzez specjalne 
komunikatory, portale lub łatwy dostęp do 
poczty e-mail) oraz dostarczanie rozrywki 
(dzięki grom, filmom czy plikom muzycznym). 
Niektóre z nich mają ponadto za zadanie ćwi-
czyć pamięć użytkownika. Dobrym tego przy-
kładem jest np. oprogramowanie My Life So-
ftware, które udostępniając pliki ze zdjęciami, 
filmami czy piosenkami „z dawnych lat”, ma 
na celu wywoływać u osób starszych wspo-
mnienia z młodości. Warto jednak podkreślić, 
że zdecydowana większość rozwiązań służą-
cych ćwiczeniu umysłu to aplikacje (on-line lub 
mobilne), które kierowane są do wszystkich 
odbiorców, nie tylko seniorów (wyjątkiem jest 
tutaj urządzenie Dakim, „szyte na miarę” star-
szego użytkownika). 
Na szczególną uwagę zasługują nietuzinkowe 
rozwiązania brytyjskiego naukowca Thoma-
sa Dykesa, które ćwicząc umysł w atrakcyjny 
i rozrywkowy sposób, mają na celu integrację 
użytkowników oraz stymulowanie ich do wza-
jemnych kontaktów.



2.  Wsparcie systemu opieki nad seniorami

lanTern
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Lantern to serwis internetowy działający w ścisłej współpracy z różnego rodzaju placówkami medycznymi i/lub opiekuń-
czymi w Wielkiej Brytanii, który ma za zadanie pomóc osobom starszym lub starzejącym się samodzielnie oszacować 
stan swojego zdrowia – w tym również to, czy potrzebują stałego wsparcia ze strony systemu opieki społecznej. Jest 
to możliwe dzięki zawieszonemu na stronie kwestionariuszowi z niewielką liczbą pytań odnoszących się do wybra-
nych obszarów życia osoby ankietowanej, takich jak: mobilność, pomoc w czynnościach dotyczących higieny i życia 
osobistego, funkcjonowanie w domu, bezpieczeństwo, relacje społeczne. Po udzieleniu odpowiedzi system generuje 
wstępną diagnozę sytuacji oraz sugeruje, jakie dalsze kroki należałoby podjąć, przykładowo: Your answers indicate 
that you may have a need for social care support. Send your form to Surrey County Council Adult Social Care below and 
add your contact details and a member of the team will be in touch.
Użytkownik serwisu otrzymuje odpowiedź wraz z listą placówek opiekuńczych/zdrowotnych znajdujących się w okolicy 
jego zamieszkania. Jak można przeczytać na stronie, osoby, których ankieta wskazuje, iż zdecydowanie kwalifikują się 
do otrzymania wsparcia ze strony systemu opieki społecznej, są automatycznie „kojarzone” z miejscową placówką 
opiekuńczą w celu dokonania pogłębionej diagnozy ich sytuacji.
Zdaniem twórców, serwis ogranicza liczbę osób dzwoniących do placówek opiekuńczych z prośbą o pomoc, a tym 
samym odciąża i tak już zapracowany personel. Jest więc narzędziem, które „odsiewa” tych, którym stałe wsparcie ze 
strony systemu opieki nie jest potrzebne. Dzięki Lantern z tego systemu będą korzystać tylko te osoby, które prawdzi-
wie potrzebują pomocy – pozostałym oferowana jest alternatywna ścieżka wsparcia. Lantern został stworzony przez 
Surrey County Council w partnerstwie z FutureGov (the digital and design company for public services).

GdZIe jeST uŻyWane? 

Wielka Brytania

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Przeznaczony do samodzielnego użytku dla osób mieszkających w domu. Jako narzędzie sprzedawane jest organiza-
cjom/instytucjom socjalnym oraz zdrowotnym. 

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – jeśli dana osoba nie potrafi korzystać z komputera. Bezpośredni kontakt z pracownikiem so-
cjalnym lub medycznym jest konieczny pod koniec procesu, kiedy dochodzi do osobistej weryfikacji potrzeb pacjenta.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Usługa darmowa.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Na stronie produktu odnaleźć można informacje, że Lantern przyczynia się do zaoszczędzenia ok. 100 000 £ rocznie 
z zasobów budżetu państwa przeznaczonych na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych. Dzięki serwisowi bo-
wiem wstępny etap procesu weryfikacji potrzeb pacjenta zostaje dokonany przez użytkownika – potencjalnego klienta 
systemu opieki. Twórcy systemu szacują, że proces diagnozy sytuacji i potrzeb pacjenta to koszt ok. 1500 £ na osobę.

Źródła

https://surrey.thisislantern.com/
http://www.wearefuturegov.com/products/lantern
http://www.wearefuturegov.com/blog/designing-with-real-data-for-real-user-needs-improving-information-advice-
-and-assessment-in-social-carehttps://nestainvestments.org.uk/futuregov/)

serwis  
internetowy  

do samodzielnej oceny  
stanu zdrowia przez 

seniora
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memOry STICK (mSTICK), HealTH STICK (HSTICK)
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Jednym z podstawowych założeń twórców mStick (ang. memorystick) oraz hStick (ang. healthstick) było wzbudzenie 
poczucia współodpowiedzialności u beneficjentów systemu usług zdrowotnych – w tym przypadku seniorów – za 
jego sprawne funkcjonowanie. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby służyły pogłębieniu świadomości własnej 
kondycji zdrowotnej wśród osób starszych i przez to zachęcały je do poddawania się regularnym badaniom profilak-
tycznym. 
Podstawowe informacje na temat funkcji urządzeń:
• mStick to repozytorium dokumentów wywołujących wspomnienia użytkownika związane z jego życiem i zainte-

resowaniami; dane z przeszłości utrwalone są na zdjęciach, tekstach, plikach audio i wideo. Odtwarzanie plików 
ma na celu wspomagać oraz ćwiczyć pamięć – nie tylko tę indywidualną, ale i kolektywną (poprzez możliwość 
wgrywania zestawów plików z utrwalonymi wspomnieniami grupy przyjaciół lub nawet wybranej generacji, np. 
w postaci filmów, muzyki, zdjęć z lat 50.).

• hStick służy do utrwalenia i zapisania wszystkich informacji/danych dotyczących zdrowia pacjenta, takich jak np. 
grupa krwi, choroby nabyte, szczepienia, przyjmowane leki. hStick jest szczególnie przydatnym nośnikiem wiedzy 
w sytuacjach zagrożenia życia (kiedy pacjent jest nieprzytomny). Przede wszystkim jednak w założeniu twórców 
ma to być narzędzie do stałego motywowania użytkownika do troszczenia się o własne zdrowie: jeśli pacjent zde-
cydował się nosić przy sobie USB z dokumentacją dotycząca swojego stanu zdrowia, to prawdopodobnie będzie 
też wykazywał większe zainteresowanie tym, aby wyniki badań były jak najlepsze i aktualne. Narzędzie powinno 
więc stanowić bodziec do regularnego poddawania się badaniom, a w dłuższej perspektywie – przyczynić się do 
poprawy jakości życia i opóźnienia momentu, w którym osoba ta zostanie włączona w system całodobowej opieki 
(np. będzie musiała zamieszkać w domu opieki społęcznej). 

W oczach twórców mStick i hStick to nie tylko technika. Dzięki ścisłej współpracy z personelem medycznym i opie-
kuńczym (dla którego Sticki mają stanowić również swego rodzaju ułatwienie) urządzenia te tworzą system, który ma 
wpływać na całokształt życia użytkownika, w tym poprawę nastroju, częstotliwość interakcji itp.
mStick i hStick to produkty pilotażowego projektu Tikutus (ang. Sticks) realizowanego w Finlandii w latach 2010-2013 
przez Uniwersytet w Helsinkach we współpracy z przedstawicielami sektora pozarządowego oraz prywatnego.

GdZIe jeST uŻyWane?

Finlandia

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Oba nośniki przeznaczone są zarówno dla osób starszych żyjących samodzielnie, jak i tych, które przebywają w cało-
dobowych lub dziennych domach opieki i mają trudności z pamięcią lub zaburzenia mowy.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak. Niektórzy seniorzy byli w stanie samodzielnie zmagazynować odpowiednie pliki na urządzeniu, ale co do zasady 
zdecydowana większość potrzebowała wsparcia – w pierwszej kolejności osób bliskich.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Brak informacji – prawdopodobnie dlatego, że projekt zatrzymał się na etapie pilotażu.

utrwalanie  
wspomnień, informacji 

biograficznych; 
przechowywanie informacji 

dotyczących zdrowia pacjenta
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SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Badania jakościowe prowadzone w okresie pilotażu produktów wykazały następujące efekty ich działania:
1. Na poziomie organizacyjno-społecznym:

• hStick służy jako pakiet informacji medycznych w sytuacji krytycznej: zaniku pamięci, nagłego wypadku, 
wyjazdu za granicę (trudności językowych).

• hStick i mStick to znaczące wsparcie dla personelu placówek opieki społecznej oraz narzędzie zmieniające 
sposób postrzegania podopiecznych przez personel (już nie tylko przez pryzmat choroby, ale jako osoby 
z określoną przeszłością, o określonych wspomnieniach, pasjach, kontekście rodzinno-społecznym; ułatwia 
to komunikację i nawiązanie życzliwych relacji między pacjentem i opiekunem).

• hStick i mStick jako narzędzia włączające starsze pokolenie do społeczeństwa informacyjnego (dzięki kon-
taktowi z technologią, długofalowemu procesowi uzupełniania danych i korzystania z tych zasobów).

2. Na poziomie relacji z otoczeniem: 
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości (mStick jako dowód na oryginalność i bogactwo biografii danej 

osoby, która dzięki temu przestaje być anonimowa; hStick jako wyzwanie, aby dbać o własne zdrowie, mieć 
je pod kontrolą).

• Sticki jako narzędzie komunikacji, instrument pomagający wyrazić swoją osobowość.
• Narzędzie inicjujące kontakt i nawiązanie (wzmocnienie) relacji międzypokoleniowych (osób starszych z młod-

szymi członkami rodziny lub też opiekunami, którzy pomagają obsługiwać sticki).
• Użytkowanie hSticka promuje interesowanie się stanem własnego zdrowia wśród reszty społeczeństwa

3. Na poziomie indywidualnym:
• Proces tworzenia zasobów mSticka, a następnie korzystanie z nich stanowi okazję do ćwiczenia pamięci.
• Wzmacnianie pamięci zwiększa poczucie spójności w życiu, ciągłości pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
• mStick i hStick to atrakcyjne narzędzia dające okazję do dzielenia się wspomnieniami z innymi seniorami.

Ponadto:
• mStick wydaje się w większym stopniu odpowiadać na potrzeby osób starszych ze względu na swoje bardziej 

bezpośrednie oddziaływanie (korzyści płynące z użytkowania są szybciej zauważalne, dostarczają więcej 
radości); mStick nie budzi ponadto wątpliwości dotyczących przechowywania danych osobowych.

• Nośniki USB wydają się stosunkowo proste w użytkowaniu i zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze niż np. pliki 
umieszczone w tzw. chmurze internetowej (ang. cloud-based system). Ponadto nie wymagają użycia interne-
tu, a nawet komputera – zamiast tego można użyć ekranu telewizora, o ile ma on wejście USB. Oczywiście, 
w zależności od rozwoju technologii, w przyszłości funkcję Sticków mogą pełnić inne narzędzia.

Źródła

https://prezi.com/ieundy1ipldg/empowering-gerontechnology-mstick-and-hstick/
Kuosmanen P., Pekkarinen S. i in., 2012, Developing the ‘mStick’ concept: experiences and im-pacts, „Gerontechnology”, 
Vol. 11, No.2, s. 413.
Kuosmanen P., Pekkarinen S. i in., 2013, Roles and functions of user orientated gerontechnology: mStick and hStick, „Me-
dical & Biological Engineering & Computing”, Vol. 33, Issue 4, s. 349-355.
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SHared lIVeS pluS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Shared Lives Plus to sieć zrzeszająca pracowników opieki społecznej na terenie Wielkiej Brytanii, którzy oferują opiekę 
osobom dorosłym wymagającym pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu (ze względu na niepełnosprawność, wiek 
lub chorobę, np. demencję) w swoim miejscu zamieszkania. Podopieczny, uczestnicząc w życiu codziennym danej 
rodziny, ma jednocześnie gwarancję fachowej opieki w trybie dziennym (jeśli przebywa w domu opiekuna tylko w cią-
gu dnia) lub też w trybie całodobowym (co oznacza, że dana osoba na jakiś czas wprowadza się do domu opiekuna). 
Shared Lives Network dostarcza opiekunom niezbędnych zasobów i wsparcia w wykonywanej pracy, jak również 
umożliwia wymianę doświadczeń. Członkowie sieci starają się również mieć wpływ na tworzenie polityki publicznej 
w obszarze zdrowia i opieki społecznej.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wielka Brytania

Źródła

http://sharedlivesplus.org.uk

OOmpH WellBeInG
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Oomph (Our Organisation Makes People Happy!) Wellnes to grupa kreatywnych opiekunów/pracowników socjalnych, 
prowadzących interaktywne zajęcia dla mieszkańców domów opieki, angażujące na równi ciało, jak i umysł. Członkowie 
Community Oomph prowadzą również zajęcia dokształcające dla szeregowych pracowników socjalnych/opiekunów. 
Są finansowani m.in. przez Nesta Impact Investement.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wielka Brytania

Źródła

http://www.oomph-wellness.org

sieć  
pracowników  

opieki społecznej  
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3. Bezpieczeństwo osób starszych  
żyjących samodzielnie

GrandCare SySTemS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

GrandCare Systems adresowany jest do osób chorych, które po pobycie w szpitalu wracają do swoich domów i aby żyć 
samodzielnie oraz w poczuciu bezpieczeństwa, wymagają objęcia kompleksowym systemem opieki, który wspomoże 
i ułatwi ich proces powrotu do zdrowia.
Na GrandCare składają się poszczególne elementy:
• Ekran dotykowy z intuicyjnym, czytelnym i łatwym w obsłudze interfejsem. Dostępne są funkcje: poczta, czat, kalen-

darz, harmonogram leczenia, rozrywka (gry), pliki muzyczne, zdjęcia, wiadomości, prognoza pogody i wiele innych.
• Care Portal – portal internetowy służący do nawiązywania kontaktu między opiekunem/lekarzem a podopiecz-

nym. Obie strony mają dostęp do portalu, co im umożliwia wpisywanie do kalendarza informacji o planowanych 
wydarzeniach, przesyłanie wiadomości czy w wypadku lekarza wypisywanie recept.

• System kompleksowego monitoringu (czujniki temperatury, ruchu, światła, ciśnienia, bezpieczeństwa – umiesz-
czone w całym domu).

• Monitoring stanu zdrowia– wyposażony jest w urządzenia takie jak waga, glukometr, ciśnieniomierz, które auto-
matycznie przesyłają zebrane dane do systemu (Care Portal).

• System alarmowy, który zbiera dane z czujników. Po przekroczeniu parametrów granicznych system automatycz-
nie zawiadamia o niebezpieczeństwie osoby kontaktowe, zgłoszone uprzednio do systemu (członkowie rodziny, 
opiekun, lekarz).

Ponadto GrandCare Systems umożliwia prowadzenie wideokonferencji i komunikowanie się z bliskimi, opiekunami 
i lekarzem.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dom

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – podczas instalacji i nauki użytkowania. Jak jednak zapewnia producent, ekran dotykowy (kom-
puter) jest na tyle prosty w obsłudze, że może być użytkowany przez osobę starszą samodzielnie.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Koszt to 500–800 $ za sam komputer z monitorem, bez dodatkowych urządzeń (np. systemu monitoringu) i połączenia 
z portalem (Care Portal).

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak badań na temat skuteczności urządzenia, jedyne informacje dotyczą zdobytych nagród, m.in.: 2013 & 2014 
Best Senior Living Award Winner: Most Innovative Senior Living Product; 2012 CEA Innovation Entrepreneur Awards 
Winner: Small Business of the Year.

Źródła

https://www.youtube.com/watch?v=HcPxHYRrWi4
http://www.us.grandcare.com/#!buy-now/c22vw

pOdOBne prOduKTy

mobiCare – system monitoringu o zbliżonej strukturze i funkcjach, dostępny na polskim rynku (http://www.mobicare.com.pl/).

wielofunkcyjny  
system monitorujący 

i wspomagający 
w samodzielnym życiu 

w domu
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BuddI
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Punktem wyjścia dla twórców Buddi było spostrzeżenie, że dostępne na rynku tzw. alarmy osobiste są najczęściej nie-
dyskretne i nieestetyczne, co zniechęca do noszenia tego rodzaju urządzeń i w oczach seniorów przyczynia się do ich 
stygmatyzacji jako użytkowników. Ponadto wiele z tych alarmów zazwyczaj nie funkcjonuje poprawnie poza domem. 
Buddi z założenia powstało więc jako alternatywa propozycja dla konkurencji i odpowiedź na powyższe problemy.
Urządzenie składa się z trzech, powiązanych ze sobą części: 
• kolorowej, wodoodpornej bransoletki, działającej 24 godziny na dobę nie tylko w domu i poza domem, ale rów-

nież za granicą – umożliwia ona wezwane pomocy za pomocą naciśnięcia specjalnego przycisku; posiada również 
czujnik monitorujący upadek, przydatny, gdy użytkownik nie jest w stanie samemu wezwać pomocy (wówczas 
pomoc jest wzywana automatycznie);

• elektronicznego klipsa, który umieszczony w torebce służy jako mikrofon/głośnik w sytuacji kontaktu z centrum 
monitorującym;

• „bazy”(ang. dock) – połączona z bransoletką oraz klipsem kontroluje poziom ich baterii, jak i określa lokalizację 
użytkownika.

Jak działa Buddi? Informacja o zdarzeniu (upadku zgłoszonym samodzielnie lub też automatycznie przez „czujnik 
upadku”) przesyłana jest do centrum monitorującego, które następnie ustala lokalizację osoby wzywającej/potrze-
bującej pomocy, kontaktuje się z nią za pomocą klipsa w celu ustalenia potrzeb/wsparcia oraz zawiadamia osoby 
kontaktowe, uprzednio wgrane do bazy.
Ponadto urządzenie umożliwia bliskim osobom sprawdzanie aktualnej lokalizacji użytkownika (za pomocą mapy 
Google). Jedną z funkcji jest również monitorowanie jego poziomu aktywności w określonym czasie. Dzięki temu 
opiekun wraz z podopiecznym mogą wyznaczyć pożądany poziom aktywności fizycznej seniora i go kontrolować. Jeśli 
nie zostanie osiągnięty lub też nastąpi jego nagły spadek, Buddi sygnalizuje problem obu stronom.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wielka Brytania. Planowana jest również dystrybucja na terenie USA.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Przeznaczony dla osób:
• żyjących samotnie i ceniących niezależność, które nawet jeśli są otoczone regularną/stałą opieką profesjonalisty, 

to i tak część codziennych czynności i obowiązków wykonują samodzielnie (wówczas opiekun jest jedną z osób 
kontaktowych na wypadek sytuacji kryzysowej);

• w przypadku których istnieje ryzyko upadku lub zabłądzenia, cierpiących na demencję;
• których rodzina pragnie móc przyjść natychmiast z pomocą w nagłych sytuacjach;
• w przypadku których wskazane jest monitorowanie ich aktywności ze względu na postępującą chorobę.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – pomoc osoby z zewnątrz wydaje się konieczna, aby nauczyć seniora właściwego korzystania z urządzenia. Ponadto 
oparty o Buddi system pomocy wymaga zaangażowania kilku osób bliskich użytkownikowi jako osób kontaktowych 
w razie jego upadku lub innej sytuacji kryzysowej.

dyskretny  
alarm osobisty 

z automatycznym  
czujnikiem upadku 
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dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Cena zakupu samego urządzenia to 249 £ oraz dodatkowo 5 £ tygodniowo za połączenie z centrum wsparcia, czyn-
nym 24 godziny na dobę.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Na stronie internetowej Design Council (zob. niżej) odnaleźć można następującą opinię na temat urządzenia: While 
wearability is Buddi’s greatest innovation, the device also has more functionality than any other on the market and continually 
offers new features. According to a cost-benefit analysis completed by the economist John Kay, Buddi’s technology 
could save the government £2bn. This is because its technology, on average, delays the need for residential care – which 
costs about £60,000 a year for each patient – by about nine months.
Buddi otrzymało pierwszą nagrodę British Healthcare Awards 2014.

Źródła

https://www.buddi.co.uk/
http://www.designcouncil.org.uk/resources/case-study/buddi
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2883479/Worried-frail-elderly-relatives-New-GPS-wristband-track-24-7
-sends-alerts-fall.html

pOdOBne prOduKTy

Comfort Zone – stworzony przez Alzheimer’s Association Comfort Zone system składa się z urządzenia namierzają-
cego za pomocą sygnału GPS lokalizację osoby chorej na Alzheimera (które ta osoba nosi przy sobie) oraz mapy na 
specjalnej stronie internetowej, pozwalającej opiekunom/członkom rodziny sprawdzić, gdzie w danej chwili chory 
przebywa. System wspiera specjalna infolinia obsługiwana przez stowarzyszenie, poświęcona tematyce choroby. 
Więcej: http://www.alz.org/comfortzone/
alarm osobisty – dostępny na rynku polskim, o zbliżonych funkcjach, chociaż ograniczonym zasięgu: zasięg sygnału 
wysyłanegopo naciśnięciu przycisku alarmowego wynosi do 80m w domu i otaczającym go terenie. Więcej: www.
alarm-osobisty.com

4. Trening umysłu/wspomaganie  
procesów poznawczych

4.1. Technologie cyfrowe przeznaczone dla seniorów

my lIfe SOfTWare
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

My Life Software to oprogramowanie (tzw. reminiscencje therapy software), którego celem jest m.in. ćwiczenie pamięci 
oraz zdolności komunikacyjnych u osób starszych oraz chorych na demencję. Ponadto, jak czytamy na stronie produ-
centa, oprogramowanie (poprzez gry, ćwiczenia na pamięć, tworzenie digital life story na podstawie wspomnień itp.) 
ułatwia użytkownikom adaptację do nowych, trudnych okoliczności (np. zamieszkania w domu opieki). Dzieje się tak, 
ponieważ przywoływanie wspomnień autobiograficznych wzmacnia u starszych ludzi świadomość własnej odrębności, 
co zwiększa ich samoocenę. Dodatkowo ćwiczenie pamięci poprzez rozrywkę (np. udział w grze) ma pozytywny wpływ 
na samopoczucie oraz jakość życia. 
Oprogramowanie jest dostępne w różnych wersjach:
• The Interactive reminiscence aid – wspomaga komunikację i interakcję pomiędzy chorującymi na demencję 

i ich opiekunami. System zawiera bardzo dużą liczbę zdjęć, wideoklipów, plików muzycznych (powyżej 1200) jak

ćwiczenia  
pamięci m.in. poprzez 

wywoływanie wspomnień 
(za pomocą wgranych plików 

muzycznych, audio, wideo)
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również tekstów piosenek, nawet z 1930 roku. Ma to na celu wywołać u użytkowników wspomnienia, które mogą 
stać się przyczynkiem do rozmów, a tym samym, w dalszej perspektywie, wpłynąć na poprawę jakości ich życia. 
Treść plików może być dostosowana do regionu zamieszkania danej osoby, może również zostać rozszerzona 
poprzez aktualizację oprogramowania. Oprogramowanie pozwala również na dołączenie prywatnych plików 
pacjenta, które pomagają opiekunom zapoznać się z jego życiem itp.

• Interactive activities – w wyniku dogłębnej analizy tego, co osoby starsze oraz chorujące na demencję lubią 
i uznają za rozrywkę, powstało sześć gier takich jak: puzzle, keyboard, kolorowanka, bingo, gra karciana, quiz.

• Singalong – aplikacja ta to rodzaj karaoke, umożliwia ona seniorom wspólne śpiewanie piosenek z młodości bez 
obawy, że zapomną tekstu. Jest to kolejna okazja do grupowej rozrywki, miłego spędzenia czasu oraz interakcji 
– zarówno w gronie samych seniorów, jak i z udziałem członków rodzin lub też opiekunów.

• digital life Story– program umożliwiający spisanie i cyfrowe utrwalenie wspomnień z życia seniora, które można 
zachować na nośniku cyfrowym lub też opublikować w formie książki.

My Life Software umożliwia również prowadzenie statystyk dla każdego z użytkowników. Dzięki tej funkcji opieku-
nowie mogą zaobserwować, które z możliwości oprogramowania są wykorzystywane przez daną osobę; producenci 
zachęcają również do monitorowania zmian nastroju i jakości życia podopiecznego.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wielka Brytania

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

My Life Software może być użytkowane zarówno przez indywidualnych klientów i ich rodziny (w domu), jak i w szpi-
talach, domach opieki czy nawet więzieniach jako narzędzie terapii (treningu pamięci).

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Zdaniem producenta program został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego było jak najprostsze i możliwe do 
nauczenia się we własnym zakresie. Niemniej osoby z zaburzeniami poznawczymi na początku użytkowania będą potrze-
bowały wdrożenia w korzystanie z urządzenia (w ramach zakupu producent oferuje również krótkie filmiki szkoleniowe). 

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Producent oferuje dwie możliwości zakupu:
• samo oprogramowanie – program nagrany jest na USB i można go zainstalować na dowolnym komputerze/laptopie;
• oprogramowanie wraz z całym sprzętem (wersja all-in-One) – program zainstalowany jest na komputerze wy-

posażonym w monitor dotykowy; można też kupić sam monitor (ekran dotykowy rekomendowany jest przez 
producenta).

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Producent nawiązał współpracę z National Health Service (państwowa jednostka organizacyjna działająca na zasadzie 
Narodowego Funduszu Zdrowia), dzięki czemu na bieżąco monitoruje funkcjonalność My Life Software, m.in. poprzez 
zbieranie opinii jego użytkowników oraz personelu szpitala. Z prowadzonej obserwacji wynika, że jednym z rezultatów 
użytkowania programu jest spadek liczby osób zażywających leki psychotropowe, co badacze tłumaczą jako dowód 
na poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjentów korzystających z aplikacji.
Ponadto My Life Software odbierane jest zarówno przez pacjentów chorujących na demencję, jak i personel jako nie-
trudne w obsłudze. Jak wynika z badań, oprogramowanie stymuluje również do prowadzenia rozmów i przywoływania 
dawno zapomnianych zdarzeń. W wyniku 8-tygodniowego monitoringu zaobserwowano też poprawę czujności (ang. 
alertness) o 4%, zwiększenie zadowolenia (ang. contentment) o 6% oraz większe poczucie spokoju (ang. calmness) o 13%.

Źródła

Read The Clinical Evidence - My Life Software [pdf on-line], źródło: http://mylifesoftware.com/userfiles/image/casestu-
dies/bsmhft%20moseley%20hall%20clinical%20reports1%20%282%29.pdf
http://mylifesoftware.com
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daKIm
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Dakim to oprogramowanie służące do ćwiczenia zdolności poznawczych, stworzone specjalnie dla seniorów i do-
stosowane do ich potrzeb. Producenci podkreślają, iż w odróżnieniu od typowych ćwiczeń na umysł Dakim automa-
tycznie dopasowuje poziom trudności ćwiczeń do użytkownika oraz że są one zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż 
w pozostałych tego typu aplikacjach.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Oprogramowanie dostępne jest zarówno w zestawie (wraz z komputerem oraz monitorem dotykowym), jak i samo, 
dla użytkowników indywidualnych i dla podopiecznych placówek opiekuńczych oraz ich personelu:
• dakim Brainfitness Silver – przeznaczone do użytku w domach starości, placówkach dziennego i całodobowego 

pobytu, ale również w centrach wsparcia weteranów wojennych (Independent Retirement and Assisted Living 
Communities, Adult Day Centers, Memory Care Centers, Veterans Centers, Skilled Nursing Facilities, and Area 
Agency on Aging Senior Centers).

• dakim Brainfitness for Healthcare professionals Software edition – wersja ta stanowi użyteczne narzędzie 
wspomagające personel medyczny w procesie leczenia/rehabilitacji osób starszych, cierpiących na zaburzenia 
poznawcze. 

• Home user– wersja dostępna na nośniku DVD (samo oprogramowanie) lub też wraz z komputerem, do nabycia 
przez indywidualnych klientów.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak –podczas instalowania i nauki obsługi.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Wersja Home User bez komputera (samo oprogramowanie) kosztuje 249 $.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Jak twierdzi producent, dzięki badaniom klinicznym zostało udowodnione, że Dakim BrainFitness wpływa pozytywnie 
na pamięć i funkcje językowe m.in. dzięki zwiększaniu zdolności koncentracji, uwagi itp.

Źródła

https://www.dakim.com/
http://www.parentgiving.com/elder-care/brain-fitness-technology-for-seniors/

wzmacnianie  
procesów poznawczych 

u seniorów poprzez ćwiczenia 
(regularny trening)
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4.2. aplikacje adresowane nie tylko do seniorów

aKademIa umySłu
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Akademia Umysłu to seria programów i gier edukacyjnych, które rozwijają możliwości umysłu osób w każdym wieku. 
Skierowane są do wszystkich, którzy chcą rozwinąć kluczowe umiejętności intelektualne potrzebne w szkole (program 
dla dzieci) czy w pracy zawodowej (program dla pracujących), a także zdobywać wiedzę w szybki i trwały sposób. 
Dedykowane są również osobom starszym w celu poprawy pamięci i podniesienia kondycji umysłowej. 

GdZIe jeST uŻyWane?

Od 10 lat w Polsce.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Produkt pozwala na samodoskonalenie pamięci i koncentracji oraz naukę szybkiego czytania. Jego celem jest raczej 
zapobieganie problemom niż leczenie poważniejszych chorób czy zaburzeń. Dedykowany osobom w każdym wieku, 
do samodzielnego użytku. 

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Poszczególne zestawy (np. wzmacniające pamięć, koncentrację czy nauka szybkiego czytania) można zakupić w sklepie 
internetowym. Cena zestawu wynosi mniej więcej od 20 do 50 złotych.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Akademia Umysłu została przygotowana przy współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii i rozwoju umysłu. Na 
stronie internetowej Akademii można przeczytać kilka pozytywnych opinii psychologów oraz trenerów technik pa-
mięci i rozwoju osobistego.  Zgodnie z informacją umieszczoną przez producenta, już ponad 70 tys. Polaków korzysta 
z programów i gier Akademia Umysłu.

Źródła

http://www.akademia-umyslu.pl/

Gry edukacyjne  
do trenowania umysłu 
niezależnie od wieku
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36 Seniorzy i nowe technologie – przegląd badań, typy rozwiązań i strategie projektowe

COGnIpluS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

CogniPlus to oparte na badaniach naukowych oprogramowanie do sprawdzania i trenowania zdolności poznawczych. 
Program stworzono w oparciu o wiedzę i doświadczenia pracowników oddziału klinicznego neuropsychologii w Klinice 
Neurologii Wydziału Medycznego RWTH Uniwersytetu w Aachen od 1995 roku. Zawartość CogniPlus jest ściśle powią-
zana z Systemem Vienna Test – najczęściej stosowanym na świecie systemem do profesjonalnej oceny psychologicznej.

GdZIe jeST uŻyWane?

W Europie, również w Polsce.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Program wykorzystywany w klinikach neurologicznych.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – psychologa/neurologa.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Podobnie jak RehaCom (powyżej tysiąca złotych), nabywany przez specjalistów psychologii/neurologii.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych - pozytywne opinie w Internecie, np. na forach neurologicznych

ŹródłO

http://testywiedenskie.pl/cogniplus/

Oprogramowanie do 
badania i trenowania 

zdolności poznawczych

http://testywiedenskie.pl/cogniplus/
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COGnITOmnIaC TerapIa
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Cognitomniac Terapia to komputerowe narzędzie terapeutyczne do rozwoju funkcji poznawczych za pomocą gier 
komputerowych. System umożliwia także samodzielne grupowanie gier w zestawy,  przyporządkowywania zestawów 
do graczy, a także możliwość modyfikowania wielu  opcji (np.. Dodatkowo, Cognitomniac Terapia zapewnia podgląd 
wyników graczy w postaci liczbowej i wykresów zmian wyników w czasie. System został podzielony na 10 pakietów 
dedykowanych do rozwoju konkretnych kompetencji i/lub leczenia dysfunkcji. 
Ważnym elementem systemu jest wysoka konfigurowalność gier. Każdą grę można zmodyfikować za pomocą szeregu 
opcji, które pozwalają m. in.:
• zmienić procedurę rozgrywki tak, aby ułatwić lub urozmaicić grę. Przykładowo jeśli gracz nie radzi sobie z obsługą 

klawiatury można ustawić opcję wyboru odpowiedzi myszką.
• kontrolować stymulację sensoryczną np. poprzez liczbę wizualnych elementów na planszy. Jest to przydatna opcja 

np. w terapii ADHD. Dodatkowo system pozwala uruchomić tzw. dystraktory, czyli elementy, które celowo mają 
przeszkadzać w wykonywaniu zadań.

GdZIe jeST uŻyWane?

W Polsce. Producentem jest firma Harpo.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Przeznaczony dla terapeutów: psychologów, pedagogów, lekarzy, którzy chcą ułatwić, bądź wzbogacić, proces pro-
wadzenia terapii wykorzystując do tego komputer. 

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – psychologa/neurologa, ale pod odpowiednim wprowadzeniu możliwa jest samodzielna praca pacjenta.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Koszt programu – 6 000 złotych

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

System Cognitomniac Terapia powstał w konsultacji z psychologami i pedagogami. Harpo współpracuje z ośrodkami 
terapeutycznymi w celu jak najlepszego dopasowania programu do potrzeb terapeutów – praktyków.

ŹródłO

http://www.harpo.com.pl/sklep/oprogramowanie-wspierajace-terapie/cognitomniac/cognitomaniac-terapia/ 

Komputerowe  
narzędzie terapeutyczne  

do rozwoju funkcji 
poznawczych za pomocą  

gier komputerowych

http://www.harpo.com.pl/sklep/oprogramowanie-wspierajace-terapie/cognitomniac/cognitomaniac-terapia/


BraIn HQ
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Brain HQ to aplikacja zarówno w wersji on-line, jak i mobilnej, której zadaniem, poprzez różne rodzaje ćwiczeń/gier, 
jest trening i poprawa sprawności umysłowej w następujących obszarach: skupienie uwagi, szybkość reagowania, 
pamięć, pe ople skills (np. rozpoznawanie twarzy itp.), inteligencja, navigation (orientacja w przestrzeni, wyobraźnia 
przestrzenna itp.).
Przeznaczona dla wszystkich, niekoniecznie dostosowana do potrzeb seniorów. 

GdZIe jeST uŻyWane?

Brain HQ wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii, jednakże zgodnie z informacją podaną przez pro-
ducenta korzystają z niego mieszkańcy ok. 58 krajów. Dostępne wersje językowe: hiszpański, francuski, hebrajski, 
włoski, koreański, portugalski, grecki.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Prawdopodobnie możliwe do wykorzystania w różnych okolicznościach i przez różne osoby.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Korzystanie z Brain HQ za pomocą strony internetowej kosztuje 8-14 $ miesięcznie w wersji rozszerzonej. Wersja 
podstawowa jest darmowa. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, należy się zarejestrować na stronie produktu i utworzyć 
w ten sposób profil. Ćwiczenia można wykonywać w dowolnym momencie; prowadzone są statystyki osiągnięć, co 
pomaga obserwować ewentualny postęp.
Mobilna aplikacja na system iOS dostępna jest za darmo.
Używana w ok. 58 krajach, korzysta z niej wiele znanych placówek zdrowotnych i opiekuńczych jak również ośrodki 
akademickie czy też wojskowe ośrodki medyczne. Finansowana z funduszy National Institutes of Health i U.S. De-
partment of Defense.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Aplikacja zebrała bardzo pozytywne recenzje dzięki naukowo potwierdzonym, długotrwałym rezultatom jej użytko-
wania, objawiającym się sprawniejszą niż przed rozpoczęciem treningów pracą umysłu.
Wzmianki o narzędziu pojawiły się w „Wall Street Journal”, CBS News, CNBC, „USA Today” i „Science Magazine”.

Źródła

http://www.brainhq.com/#
http://www.scientificamerican.com/article/brain-trainings-unproven-hype/
Więcej na temat wpływu płynącego z użytkowania Brain HQ można znaleźć:  
http://www.brainhq.com/world-class-science/published-research
http://www.brainhq.com/why-brainhq/brain-training-your-way/12-benefits-of-brain-fitness

aplikacja służąca  
do ćwiczenia umysłu
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neurOGra
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Neurogra to serwis internetowy utworzony przez neurokognitywistów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w któ-
rym zamieszczone zostały gry i ćwiczenia służące do treningu umysłu, w tym również specjalne programy treningowe: 
na pamięć, na koncentrację, dla uczących się, dla pracujących, a także dla seniorów. Na platformie realizowane są 
również badania w ramach naukowego projektu skierowanego do osób w wieku 50-65 lat pt. „Fitness dla mózgu”, 
a realizowanego przez Marię Wieczorek z SWPS w Warszawie.
Głównym założeniem projektu badawczego jest pogłębienie wiedzy o tym, w jaki sposób intensywne ćwiczenie intelektu 
przy pomocy gier komputerowych wpływa na sprawność takich zdolności jak pamięć czy uwaga. Badania prowadzone 
są na dwa sposoby: on-line (zakończone) oraz stacjonarnie. Dzięki użyciu elektroencefalografii (EEG), bezbolesnej 
i bezpiecznej metody badania pracy mózgu, naukowcy będą w stanie oszacować zmiany, jakie w funkcjonowaniu tego 
organu zachodzą wskutek treningu.
Aby korzystać z portalu Neurogra wymagana jest rejestracja i wykupienie abonamentu.

GdZIe jeST uŻyWane?

Polska

Źródła

http://www.neurogra.pl/
http://fitnessdlamozgu.neurogra.pl/

HappyneurOn, COGnIfIT, my BraIn TraIner, lumOSITy 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

HAPPYneuron, CogniFif, My Brain Trainer, Lumosity to przykłady zaledwie kilku z wielu dostępnych na rynku zagra-
nicznych aplikacji on-line, których celem jest trening umysłu, niezależnie od wieku użytkownika. Ich wspólne cechy to: 
• Zostały zaprojektowane przez specjalistów: psychologów, neuropsychologów, neurologów. Na temat każdej z nich 

opublikowane są raporty z badań, które potwierdzają wiarygodność i skuteczność tych programów.
• Użytkowanie wymaga płatnej rejestracji; niekiedy na początku możliwe jest darmowe korzystanie z aplikacji przez kilka dni.
• Gry mają za zadanie usprawnić działanie następujących obszarów (procesów) umysłu: pamięć, uwaga, język, 

kontrola poznawcza (zarządzanie procesem poznawczym), przetwarzanie informacji, percepcja.
• Niektóre z aplikacji (np. CogniFit) adresowane są również do personelu medycznego (np. psychologów klinicznych) 

lub nauczycieli, którzy po założeniu konta na stronie mogą monitorować osiągnięcia i postępy swoich podopiecznych.
• Niektóre programy pozwalają opracować plan treningowy i skorzystać z porady wirtualnego trenera.
Nie dysponujemy danymi pozwalającymi ocenić skuteczność tych programów treningowych. Zgodnie z wynikami 
ewaluacji HAPPYneuron, systematyczny udział (5 dni w tygodniu) w trwającym ok. 30-40 minut dziennie treningu 
przez 90 dni doprowadził do wyraźnej poprawy w funkcjonowaniu umysłu5.

Źródła

www.happy-neuron.com; www.cognifit.com; www.mybraintrainer.com; www.lumosity.com

projekt badawczy SWpS

aplikacje on-line do 
trenowania umysłu 

niezależnie od wieku

5  Por. Tarpin-Bernard F., Croisile B.,2012, Conditions for Maximizing Effects of 90 Days of Brain Training, źródło: http://www.hap-
py-neuron.com/the-method/scientific-validation. 
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5. nowe technologie towarzyszące seniorom  
w życiu codziennym

5.1. dostarczanie rozrywki, stymulowanie do interakcji

pHOTOSCraBBler, paper STreeT VIeW, InTeraCTIVe TeaWare
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

PhotoScrabbler, Paper Street View, Interactive Teaware to nietypowe projekty Tommy’ego Dykesa, którego intencją 
było nie tyle rozwiązanie konkretnego problemu związanego z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu seniorów, 
ile zwiększenie ich ciekawości świata oraz chęci do interakcji i rozmów. Zamiast modyfikować urządzenia, które już 
istnieją i czynić je łatwiejszymi w obsłudze, Dykes chciał stworzyć coś zupełnie nowego, co będzie stymulowało do 
innowacyjnego korzystania (w sposób nieoczywisty, eksploracyjny, rozrywkowy). Takie podejście zapewniło przestrzeń 
na dowolne i kreatywne użytkowanie – nie ma złego lub dobrego sposobu korzystania z urządzenia bądź też złej lub 
dobrej odpowiedzi. Jest to szczególnie komfortowe dla osób cierpiących na zanik pamięci. 
Ponadto Dykes zauważył, że często urządzenia adresowane do seniorów projektowane są tak, by były wytrzymałe 
i łatwe w utrzymaniu (np. pielęgnacji), wskutek czego większość z nich jest robiona z plastiku. Tymczasem w przypad-
ku PhotoScrabbler i Paper Street View Dykes zdecydował się użyć materiałów takich jak skóra czy mosiądz, które są 
przyjemniejsze w dotyku, choć droższe.
Informacja o produktach:
• photoScrabbler to połączenie elementów tradycyjnego Scrabble z Flickrem –serwisem internetowym do gro-

madzenia i udostępniania zdjęć cyfrowych on-line. Użytkownicy układają słowa za pomocą drewnianych liter na 
nośniku podłączonym do monitora, na którym, dzięki połączeniu z Flickrem, wyświetlają się zdjęcia obrazujące 
słowo (np. wyraz „kot” generuje serię zdjęć kotów).

• paper Street View to połączenie tradycyjnej mapy – w wersji testowanej podczas pilotażu, mapy miasta Newca-
stle – ze stroną Google Street View. Gdy porusza się po mapie specjalnym metalowym wskaźnikiem w połączeniu 
z kompasem, na rzutniku/monitorze wyświetlane są zdjęcia z Google Street View obrazujące lokalizację wyzna-
czoną wskaźnikiem. Umożliwia to seniorom m.in. „spacer” po okolicy bez konieczności przemieszczania się lub 
bezpośredniego użycia komputera, internetu czy jakiegoś oprogramowania.

• Interactive Teaware to projekt, którego celem jest inicjowanie rozmów i wzajemnych kontaktów między 
użytkownikami, nawiązujący do naturalnej dla takich czynności sytuacji, jakim jest wspólne picie kawy lub her-
baty. Gra składa się z zestawu filiżanek, spodeczków, obrusa, stołu oraz cyfrowych urządzeń, które łączą wszyst-
kie elementy i sprawiają, że wraz z poruszaniem filiżankami na obrusie pojawiają się słowa inicjujące tematy do 
dyskusji, z racji na element zaskoczenia i nieoczywistość mogące odbiegać od dotychczasowych, trywialnych 
(jak np. pogoda). Warto zwrócić uwagę, że twórca użył takich rekwizytów i technik, które wywołują pozytywne 
konotacje, np. z domem, rodziną (stąd porcelana). Interactive Teaware powstało w wyniku pobytu badawczego 
autora w Pebble Glen House dla seniorów. 

GdZIe jeST uŻyWane?

Wielka Brytania

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Przeznaczenie dowolne, choć urządzenia tworzone były z myślą o domach opieki/starości itp.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Najprawdopodobniej tak – na początku nauki użytkowania.

nietypowa  
rozrywka dla mie- 

szkańców domów seniora/
ośrodków opiekuńczych, 
stymulująca do interakcji
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dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Projekt doktoranta – urządzenia na razie nie są na sprzedaż.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Urządzenia testowane przez Dykesa w Newcastle zachęciły użytkowników do dyskusji i wspólnej zabawy.

Źródła

http://tommydykes.com/archives/category/phd
http://www.wired.com/2014/10/inspiring-idea-turning-google-maps-physical-map/
http://tommydykes.com/tommysite/wp-content/uploads/2013/09/ThomaDykes-InteractiveTeaware.pdf

STOry BefOre Bed 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Aplikacja on-line przeznaczona dla osób, których małe dzieci lub wnuki mieszkają w odległości uniemożliwiającej 
codzienny lub częsty kontakt. Pozwala na nagranie bajki na dobranoc, którą następnie można przesłać w formie 
udźwiękowionego filmiku. Dzieci mogą odtworzyć nagranie zarówno na komputerze, jak i na iPhonie/iPadzie. Oprócz 
pliku wideo, na którym widać i słychać osobę czytającą, wyświetla się książka z obrazkami. Strony przewijają się au-
tomatycznie, podążając za nagraniem.
Ze względu na ogromne zainteresowanie producent udostępnił 250 tys. darmowych nagrań rodzicom – żołnierzom 
amerykańskiej armii będącym na służbie.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – jeśli starsza osoba potrzebuje pomocy w korzystaniu z komputera/internetu.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Rejestracja oraz przeglądnie zasobów biblioteki jest darmowe. Nagranie kosztuje 7-10 $ miesięcznie, w zależności od 
wybranej opcji (liczby nagrań).

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych – jedyne dostępne wiadomości na temat skutków użycia aplikacji dotyczą tego, że musiano zwiększyć 
liczbę darmowych nagrań dla armii amerykańskiej ze 100 tys. do 250 tys. ze względu na duże zainteresowanie.

Źródła

http://www.astorybeforebed.com/family-plans

nagrywanie bajek  
dla dzieci lub wnuczków 

i udostępnienie ich on-line
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CleVermInd 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Autor Clevermind, Glenn Palumbo, gdy jego ojciec zachorował na Alzheimera, postawił sobie za cel stworzenie aplikacji, 
która uczyni życie takich osób atrakcyjniejszym oraz pomoże w zatrzymaniu procesu pogarszania zdrowia. Palumbo 
kierował się przekonaniem, że bez względu na stan zdrowia dzięki odpowiednim ćwiczeniom umysłu i rozrywce istnieje 
możliwość zahamowania niekorzystnych zmian, a nawet poprawy kondycji umysłowej chorego. 
Palumbo zmodyfikował dotychczasowy sposób korzystania z iPada na bardziej interaktywny (dzięki wirtualnemu 
asystentowi, który „rozmawia” z użytkownikiem), a także samo urządzenie, tak aby było przystępniejsze dla osób 
starszych (interfejs zaprojektowany specjalnie pod kątem seniorów cierpiących na choroby poznawcze – duże przy-
ciski, duża czcionka, intuicyjny układ).
Aplikacja umożliwia:
• Korzystanie z My Intelligent Robotic Assistant, który reaguje na komendy wydawane ustnie, a nawet na część 

z nich odpowiada – w formie głosowej i wizualnej.
• Utrzymywanie kontaktu z najbliższymi, m.in. poprzez łatwiejsze w obsłudze połączenie z mediami społeczno-

ściowymi (np. Facebook).
• Surfowanie po internecie (pozwala śledzić na bieżąco aktualne wydarzenia w kraju i na świecie).
• Korzystanie z gier i quizów wspomagających pamięć, myślenie i inne procesy poznawcze.
• Czytanie książek, oglądanie filmów.
• Trzymanie się zaplanowanego harmonogramu dnia (kalendarz).
• Sporządzanie osobistych notatek i rysunków dzięki spersonalizowanemu dziennikowi.
W ten sposób zamiast oglądać telewizję lub biernie patrzeć przez okno osoba chora może stymulować swój umysł 
i angażować uwagę choćby przez godzinę dziennie. Zdaniem twórcy, Clevermind może być narzędziem wspomaga-
jącym proces terapii jak również prowadzić do pogłębiania relacji społecznych. 

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone. Urządzenie, wymyślone w stanie Illinois jako start-up, za pomocą serwisu internetowego www.
kickstarter.com uzyskało dotację od brackerów, która umożliwiła wypuszczenie pierwszej wersji aplikacji. Najnowsza 
wersja aplikacji, którą można było niedawno pobrać na iTunes za opłatą 3 $ miesięcznie, obecnie jest niedostępna.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie. 

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – wymaga nie tylko podstawowej umiejętności korzystania z urządzeń takich jak iPad, ale i prawdopodobnie 
wprowadzenia w aplikację.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Aplikacja działa jedynie na wybranych modelach iPada.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych, zróżnicowane recenzje na stronie iTunes.

aplikacja dla osób 
cierpiących na 

alzheimera
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Źródła

https://www.kickstarter.com/projects/1957572863/clevermind
https://www.kickstarter.com/projects/1957572863/clevermind/description
https://itunes.apple.com/us/app/clevermind/id598820435?mt=8
http://myclevermind.com/home/the-app/
http://www.dailyherald.com/article/20130409/business/704099891/?interstitial=1

TelIKIn 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Telikin to komputer i ekran dotykowy w jednym, którego funkcje zaprojektowane zostały specjalnie na użytek seniorów 
– tak aby komputer był przyjazny w obsłudze. Są to m.in.: Video Chat, możliwość przechowywania zdjęć i dzielenia się 
nimi, poczta mailowa i książka adresowa, przeglądarka internetowa, kalendarz, dostęp do wybranej prognozy pogody 
i portali informacyjnych, rozrywka (gry itp.). 
Urządzenie wpisuje się w nurt reprezentowany przez wielu producentów nowych technologii, polegający na dosto-
sowywaniu istniejących urządzeń (np. komputery, iPady/Pody/Phone’y) do potrzeb i możliwości osób starszych, tak 
by były jak najprostsze w obsłudze(por. GrandCare System lub też aplikacje, np. Silver Surf). 

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Do użytku zarówno przez osoby funkcjonujące samodzielnie we własnym domu, jak i te, które mieszkają w domu 
opieki (specjalna oferta communities package).

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak –na początku użytkowania.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Na stronie producenta produkt kosztuje ponad 1000 $. 

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Pozytywne opinie kupujących w Amazonie.

Źródła

http://www.telikin.com/
Filmiki na temat urządzenia:
https://www.youtube.com/embed/wkEjwon64TM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/wkt3FecRkaY?autoplay=1

dla seniorów  
żyjących samodzielnie  

lub mieszkających  
w domach seniora/ośrodkach 

opiekuńczych
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https://www.kickstarter.com/projects/1957572863/clevermind
https://www.kickstarter.com/projects/1957572863/clevermind/description
https://itunes.apple.com/us/app/clevermind/id598820435?mt=8
http://myclevermind.com/home/the-app/
http://www.dailyherald.com/article/20130409/business/704099891/?interstitial=1
http://www.telikin.com/
https://www.youtube.com/embed/wkt3FecRkaY?autoplay=1


IT’S neVer 2 laTe (In2l) 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Podobnie jak w przypadku Telikin, It’snever 2 late to komputer zaprojektowany z myślą o seniorach: z przyjaznym 
i przejrzystym interfejsem oraz funkcjami odpowiadającymi ich potrzebom. Adresowany wyłącznie do mieszkańców 
domów całodobowego pobytu, umożliwia:
• Założenie osobnych kont profilowych dla każdego z mieszkańców ośrodka (spersonalizowanych pod względem 

ulubionych plików muzycznych, gier, zdjęć, filmów). 
• Korzystanie z funkcji takich jak: kamera wideo, gry i zabawy, radio, telewizja, karaoke.
• Trening i rozwój zdolności umysłowych poprzez ćwiczenia i zabawy. 
• Praktykę religijną lub duchową (czytanie Biblii, odtwarzanie plików muzycznych od hymnów religijnych po muzykę 

relaksacyjną).
• Ćwiczenia fizyczne dzięki symulatorowi jazdy na rowerze, symulatorowi lotu i aerobiku.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Domy opieki – wydaje się, że to główny/jedyny odbiorca urządzenia.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – na początku użytkowania.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Brak informacji na stronie (udzielane zapewne dopiero po zgłoszeniu zainteresowania).

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Na stronie producenta wymienione są następujące zalety urządzenia:
• Oferuje łatwy dostęp do internetu oraz poczty mailowej.
• Umożliwia wzajemne poznanie się mieszkańcom domu opieki.
• Wpływa pozytywnie na proces socjalizacji, ułatwia komunikację z bliskimi, wzmacnia niezależność, stymuluje do 

rozwoju zdolności poznawczych.

Źródła

http://www.in2l.com

dla seniorów 
mieszkających 

w domach seniora/
ośrodkach 

opiekuńczych
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prOjeKT HermeS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Projekt Hermes, realizowany w latach 2008-2011, miał na celu odpowiedzieć na potrzeby osób, u których wystąpił 
spadek sprawności poznawczej (zaburzenia funkcji poznawczych), wesprzeć ich samodzielność oraz niezależnie funk-
cjonowanie w życiu codziennym. Autorzy postanowili stworzyć produkt w nurcie tzw. pervasive technology – kładącym 
nacisk na konstruowanie prostych w obsłudze urządzeń cyfrowych codziennego użytku, powiązanych ze sobą i z in-
ternetem, w które wbudowuje się oprogramowanie umożliwiające realizację specjalnych funkcji.
Na poziomie bardziej szczegółowym celem projektu było odciążenie pamięci epizodycznej, ćwiczenie pamięci pro-
spektywnej (wspomaganie procesu zapamiętywania) oraz ćwiczenie operacji poznawczych (trening poznawczy). Tak 
stworzony produkt miał nie tylko wspierać osoby z dysfunkcjami pamięci w życiu codziennym, ale i zapobiec dalszej 
degradacji zdolności poznawczych.
System Hermes polega na połączeniu kilku urządzeń codziennego użytku, m.in. telefonu z komputerem stacjonarnym 
umieszczonym w miejscu zamieszkania użytkownika. Oba sprzęty automatycznie nagrywają rozmowy i spotkania 
odbywające się w danym pokoju/mieszkaniu. Komputer jest również wyposażony w dwie kamery, które rejestrują 
rozmówców. Dzięki temu użytkownik może wrócić do wybranych spotkań i przypomnieć sobie ich treść, ustalenia czy 
drobne szczegóły (ćwicząc tym samym pamięć epizodyczną).
Komputer ma następujące funkcje:
• Umożliwia nagrywanie przypomnień o zbliżających się wydarzeniach – wspieranie pamięci prospektywnej.
• Potrafi automatycznie wytypować najważniejsze elementy nagranej rozmowy, zapamiętuje preferencje użytkow-

nika (np. picie kawy, czytanie gazety) i wykorzystuje je w trakcie ćwiczenia pamięci prospektywnej.
• Potrafi połączyć zgromadzone materiały (zdjęcia, filmy) z planowanymi wydarzeniami, posiada też tzw. aktywny 

system przypominający o spotkaniach (ang. advanced activity reminding), w ramach którego wykorzystuje zgro-
madzone informacje, np. prezentuje zdjęcie osoby, z którą jest umówione spotkanie.

• Pozwala przeglądać i odtwarzać zgromadzony materiał w celu znalezienia poszukiwanej informacji (a także to-
warzyszących zdarzeniu emocji) – wspieranie pamięci epizodycznej.

• Zawiera gry trenujące zdolności poznawcze, których treść/materiał – co szczególnie istotne – opiera się na in-
formacjach uprzednio zgromadzonych przez użytkownika, tak aby ćwiczenia jak najbardziej odnosiły się do jego 
codziennego życia. Przykład: puzzle, które chory ma za zadanie ułożyć, zawierają zdjęcie osoby, z którą następnego 
dnia ma umówione spotkanie. 

Oba urządzenia mają ekran dotykowy oraz przyjazny interfejs, dostosowany do preferencji seniorów.

GdZIe jeST uŻyWane?

Projekt realizowany w latach 2008-2010 przez następujące organizacje: CURE (Center for Usability Research and 
Engineering) z Austrii – główny koordynator, InGema foundation z Hiszpanii, IBM Haifa Research Lab z Izraela, 
University of Bradford z Wielkiej Brytanii, Athens Information Technology z Grecji oraz TXT e-Solutions z Włoch.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dom.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak –na początku użytkowania.

 
system

monitoringu  
umieszczony w miejscu  
zamieszkania, rejestruje  
wydarzenia z udziałem  
użytkownika, wspiera  
w samodzielnym życiu
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dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Brak danych, czy system wszedł na rynek i jest w sprzedaży.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Projekt od początku opierał się na badaniach jakościowych i ilościowych diagnozujących potrzeby osób starszych 
(user-centred design point of view).
Zdaniem autorów artykułu Efficacy of Cognitive Training Experiences in the Elderly: Can Technology Help?, prezentujące-
go wyniki ewaluacji projektu, system Hermes dzięki rzetelnej diagnozie odpowiada na potrzeby seniorów, poprzez 
trening poznawczy wzmacnia ich niezależność (a nie np. uczy zależności od technologii) oraz angażuje we współtwo-
rzenie treści wykorzystywanych przez urządzenie (poprzez dostarczanie przez użytkownika zindywidualizowanych, 
prywatnych informacji/plików).

Źródła

http://www.fp7-hermes.eu/publications/project-materials/
http://www.fp7-hermes.eu
Buiza C. i in., 2009, Efficacy of Cognitive Training Experiences in the Elderly: Can Technology Help? [pdf on-line], źródło: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.3003&rep=rep1&type=pdf

SIlVer Surf 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Silver Surf to rodzaj aplikacji dostosowującej iPad do potrzeb użytkowników powyżej 50 roku życia.
Funkcje:
• przyjazny interfejs: duże, czytelne przyciski ułatwiające nawigację;
• darmowa przeglądarka internetowa dostosowująca wielkość tekstów, zdjęć, napisów do wymagań starszych 

użytkowników (większa czcionka);
• text-zoom;
• duży kontrast, odpowiedni dla starszych osób.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – na początku użytkowania, w zależności od poziomu zaznajomienia z tego typu technologią. 
Zgodnie z intencją twórców każdy użytkownik powinien z łatwością nauczyć się obsługi tej aplikacji.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Za darmo.

aplikacja 
dostosowująca interfejs 

ipada do potrzeb 
seniorów
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SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych.

Źródła

http://seniortechdaily.com/take-a-good-look-at-the-silver-surf-app/
https://itunes.apple.com/us/app/silver-surf/id364907596?mt=8

5.2. Wspieranie osób o szczególnych potrzebach

exememOry
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Komputerowy Program Rehabilitacyjny Funkcji Poznawczych EXEMEMORY służy do treningu umysłu osób z zabu-
rzeniami funkcji poznawczych w chorobach otępiennych. Oprogramowanie składa się z 5 modułów obejmujących 
zadania o narastającym stopniu trudności, pozwalające na ćwiczenie podstawowych funkcji poznawczych, tj.: pamięci, 
uwagi, rozumowania i myślenia abstrakcyjnego, orientacji oraz operacji arytmetycznych. Każdy moduł posiada 10 
poziomów trudności, dzięki czemu istnieje możliwość wyboru i dostosowania stopnia trudności zadań do możliwości 
poznawczych użytkownika.
Wartością programu jest staranny dobór zadań, które bezpośrednio nawiązują do czynności życia codziennego oraz 
możliwość rejestracji uzyskanych wyników, a tym samym ich monitorowania i obserwowania dynamiki zmian w funk-
cjonowaniu poznawczym chorych.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wyprodukowany w 2011 roku przez firmę Memandis Sp. z.o.o. w Bydgoszczy we współpracy z firmą Novartis, opra-
cowany merytorycznie przez dr Monikę Wiłkość.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak 

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Brak informacji

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych. Zgodnie z opinią zaprezentowaną na IX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Psy-
chogeriatrycznego, program jest trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie osób, u których pojawiły się zaburzenia 
funkcji poznawczych oraz ich opiekunów, na narzędzia, które dostarczają konkretnych metod i technik rehabilitacji 
neuropsychologicznej.

ŹródłO

Dokument podsumowujący IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) Wro-
cław 6-7.12.2012 r. Wystąpienie: Sylwia Chładzińska-Kiejna, Renata Wojtyńska pn. „Komputerowa diagnostyka i re-
habilitacja funkcji poznawczych”

polski produkt  
służący do rehabilitacji 
chorych z zaburzeniami 

funkcji poznawczych 
w chorobach otępiennych
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dr neurOnOWSKI
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburze-
niami poznawczymi w oparciu o metodę opracowaną przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Szeląg. 
Pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności.
Dr Neuronowski składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszcze-
gólne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie 
dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. 
Program przeznaczony jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się on do indywidu-
alnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Zawiera moduł, który zaznajamia 
użytkownika z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do sprawnego posługiwania się programem. Dzięki 
temu użytkownicy programu z niepełnosprawnością ruchową uzyskują dostęp zarówno do obsługi menu programu, 
jak i samych gier terapeutycznych.

GdZIe jeST uŻyWane?

W Polsce – powstał we współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN z firmą Harpo.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Program Dr Neuronowski przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych 
funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także 
do indywidualnych odbiorców.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – psychologa/neurologa.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Sprzedaż programu będzie prowadzona przez firmę Harpo wraz z dedykowanym tabletem oraz słuchawkami. Pro-
gram sprzedawany będzie w jednej wersji – w formie licencji bezterminowej, pozwalającej na rejestrację wielu kont 
użytkowników na jednym tablecie. 

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Skuteczność terapeutyczną udokumentowano w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych. Walidację pro-
gramu Dr Neuronowski i jego prototypów wykonano w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN. Badaniami objęto dzieci 
opóźnione w rozwoju mowy, seniorów po 65 r.ż. z nieuszkodzonym układem nerwowym oraz pacjentów z afazją 
poudarową.

ŹródłO

http://neuronowski.com/ 

narzędzie  
terapeutyczne  

wspomagające rehabilitację 
osób z zaburzeniami 

poznawczymi, opracowane 
przez polskich naukowców
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neurOfOrma
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Neuroforma to program komputerowy do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych, tworzony przez eks-
pertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. Program skierowany jest do pacjentów ze schorzeniami 
i urazami neurologicznymi. W szczególności wspiera rehabilitację pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, po prze-
bytym udarze czy urazie mózgu.
Jak działa Neuroforma? Po uruchomieniu programu, użytkownik widzi na ekranie swoje lustrzane odbicie. W zależności 
od ćwiczenia kieruje swoim odbiciem tak by złapać, przesunąć, uderzyć pojawiające się na ekranie przedmioty lub 
zrobić przed nimi unik. Kamera rejestruje ruchy użytkownika, a komputer monitoruje jego/jej postępy.

GdZIe jeST uŻyWane?

W Polsce. Neuroforma tworzona jest przez firmę Titanis, we współpracy z czołowymi polskimi ośrodkami rehabilita-
cyjnymi i naukowymi.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Neuroforma występuje w trzech wersjach: dla pacjentów, dla terapeutów i dla ośrodków opieki/terapii. W dwóch 
pierwszych przypadkach użytkownicy wykupują dostęp do oprogramowania dostępnego w Internecie. Neurofoma 
w wersji dla ośrodków to dodatkowo mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu kompute-
rowego oraz systemu optycznego w technologii 3D, który przystosowany jest do wykorzystania w sali terapeutycznej.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Pacjenci mogą korzystać z Neuroformy zarówno samodzielnie jak i przy wsparciu terapeuty.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Neuroforma w wersji dla pacjentów i terapeutów to oprogramowanie terapeutyczne dostępne przez Internet, dzia-
łające na większości osobistych komputerów. Koszt zakupu dostępu do Neuroformy to: 390 zł ( na pół roku), 590 zł 
(na rok) lub 990 zł (bez ograniczeń czasowych).

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Producent prowadzi szereg badań weryfikujących skuteczność Neuroformy w zależności od typu zaburzenia czy 
choroby. Przykładowo, obecnie realizowany jest projekt “TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system 
domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi”, finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach programu “Innowacje Społeczne”. Wyniki badań ukażą się w formie publikacji naukowej, 
a o dotychczasowych doniesieniach, które potwierdzają skuteczność metod i technologii stosowanych w Neuroformie, 
można przeczytać na stronie.

ŹródłO

http://www.neuroforma.pl/ 

program do  
rehabilitacji ruchowej 

i poznawczej m.in. pacje- 
ntów ze stwardnieniem 

rozsianym, po przebytym udarze 
czy urazie mózgu
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http://www.neuroforma.pl/baza-wiedzy/sprzet-do-rehabilitacji/oprogramowanie-wspierajace-rehabilitacje-neurologiczna/
http://www.neuroforma.pl/


reHaCOm
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

RehaCom to zestaw programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacja chorych z różnego 
rodzaju zaburzeniami funkcji poznawczych. Pakiet ćwiczeń adresowany jest więc do pacjentów z zaburzeniami o róż-
nym profilu i stopniu zaawansowania. Wszystkie zadania dają się łatwo przełożyć na czynności z życia codziennego. 
W polskiej wersji językowej dostępne są 23 programy, m.in. na podzielność uwagi, pamięć twarzy, planowanie, kon-
centrację, reakcję na bodźce akustyczne i wiele innych. Pełen wykaz znajduje się na stronie RehaCom.
Poprzez indywidualną adaptację do możliwości pacjenta system odpowiada jego potrzebom, dostarczając zadań 
(np. quiz na czytanie ze zrozumieniem, dobieranie w pary takich samych obrazków) na takim poziomie, który jest 
w danym momencie wymagany. RehaCom udziela również informacji zwrotnej - jeśli pacjent udzieli nieprawidłowej 
odpowiedzi, otrzymuje pomoc i  informacje dodatkowe.

GdZIe jeST uŻyWane?

Prodecentem systemu RehaCom jest firma Hasomed Gmbh z siedzibą w Magdeburgu (Niemcy). System używany 
jest od 20 lat w wielu klinikach neurologicznych w Europie. Dostępny również w Polsce, w polskiej wersji językowej.

KONTEKST UŻYTKOWANIA (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Z systemy korzystają specjaliści, np. w klinikach neurologicznych.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – terapeuty, który dobierze odpowiednie ćwiczenia.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Szacunkowy koszt zakupu RehaCom wynosi powyżej 2000 złotych.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Jak informuje producent, system RehaCom wykorzystywany jest z sukcesem w różnych medycznych i psychologicznych 
instytucjach od 1989 roku. Efektywność tego rodzaju rehabilitacji została potwierdzona empirycznie poprzez badania.

Źródła

www.rehacom.pl

Komputerowo  
wspomagana rehabilitacja 

chorych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych
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http://rehacom.pl/wp/programy-treningowe/
file:///C:\Users\MajaD\AppData\Local\Temp\www.rehacom.pl


TalKInG maTS 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Talking Mats ma na celu poprawę jakości życia ludzi, którzy cierpią na zaburzenia komunikacji niezależnie od wieku 
(zarówno osoby starsze chorujące na demencję, jak i ludzie młodzi). Są to specjalnie zaprojektowane obrazki, które 
mają na celu umożliwić płynną, zrozumiałą dla obu stron komunikację.
Obrazki te można podzielić na trzy kategorie: 
1. Tematyka – rysunki koncentrują się wokół zagadnień takich jak:„co chciał(a)byś dziś robić”, „gdzie chciał(a)byś 

mieszkać”, „z kim lubisz spędzać czas”.
2. Opcje/wybór (ang. options) – odnoszą się już do wybranego tematu, np.czasu wolnego: „czy chciał(a)byś wyjść 

na spacer?”.
3. Skala (ang. visual scale) – umożliwia nazwanie/zobrazowanie swoich uczuć związanych z danym tematem/wyborem 

przez wskazanie na skali obrazkowej odpowiedzi na pytanie, np. użytkownik zapytany, czy w chwili obecnej jest 
zadowolony, może wskazać uśmiechniętą lub niezadowoloną „buźkę” itp. 

Talking Mats pełni następujące funkcje:
• Umożliwia osobom dorosłym, osobom z problemami w uczeniu się, osobom po wylewie oraz dzieciom wyrażać 

swoje uczucia, potrzeby, preferencje.
• Dostarcza narzędzia stymulującego dyskusję, a tym samym pomaga w ustrukturyzowaniu, uporządkowaniu lo-

gicznym i werbalizacji własnych myśli.
• Ułatwia zachowanie ciągłości rozmowy między osobą cierpiącą na demencję i jej rozmówcą.

GdZIe jeST uŻyWane?

Wymyślone w Wielkiej Brytanii, dostępne w wielu krajach, m.in. za pomocą Google Play Polska.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Talking Mats adresowane jest zarówno do indywidualnego odbiorcy, jak i instytucji – w obu przypadkach głównym 
odbiorcą są osoby pracujące (i/lub żyjące) na co dzień z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy lub z innymi dys-
funkcjami zdolności poznawczych. Aby jak najlepiej wykorzystywać narzędzie, producent Talking Mats umożliwia 
wzięcie udziału w specjalnych szkoleniach.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – jest używane w pracy z chorymi przez profesjonalistów z dziedziny medycyny i pomocy społecznej, a także 
przez pracowników domów opieki (szeroko pojmowanych): producent Talking Mats przygotował dla nich darmowe 
instrukcje/scenariusze inspirujące do pracy przy użyciu narzędzia oraz arkusze służące monitorowaniu postępów 
pacjenta oraz ewaluacji poszczególnych sesji.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Talking Mats występuje zarówno w wersji papierowej (plansze), jak i cyfrowej (aplikacja na tablet, telefon lub komputer).
W zależności od pakietu oraz formy koszt jest następujący:
• plansza (Talking Mats Original) –125-295£;
• aplikacja mobilna – od darmowego dostępu po 15-20 £ miesięcznie i 120-180 £ rocznie.

narzędzie dla osób 
zmagających się 
z zaburzeniami 

komunikacji (mowy)
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SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Talking Mats ułatwia osobom chorym na demencję komunikowanie się z rozmówcą (terapeutą, osobą bliską), jest 
powszechnie używanym narzędziem w terapii. Nagroda: zwycięzca People Driven Digital Health Awards 2015 w kat-
egorii „the most impressive third sector digitally enabled service”.

Źródła

http://www.talkingmats.com/ 

VIZWIZ 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Aplikacja odpowiada na potrzeby osób niedowidzących lub niewidomych: dzięki niej mogą one zapoznać się z tek-
stem, którego nie są w stanie odczytać. Wystarczy zrobić zdjęcie danemu przedmiotowi (np. etykiecie, recepcie itp.), 
dotykając dwukrotnie ekranu telefonu w dowolnym miejscu. Następnie użytkownik może zadać pytanie dotyczące 
tego produktu za pomocą specjalnego mikrofonu i otrzymać odpowiedź (przez głośniczek) w ciągu kilku minut. Jest to 
możliwe dzięki specjalnej funkcji VizWiz umożliwiającej automatyczne przetwarzanie zdjęć oraz dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy (Web Workers), którzy w miarę możności na bieżąco udzielają odpowiedzi. Użytkownik może również 
przesłać zapytanie za pomocą e-maila, Facebooka lub Twittera – za każdym razem podąża za głosową instrukcją 
i dotyka dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie telefonu.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone. Aplikacja stworzona przez ROC HCI Group z Uniwersytetu w Rochester, dofinansowana przez 
fundusz National Science Foundation (Grant #IIS-1049080) oraz Google.

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – jeśli dana osoba potrzebuje wprowadzenia do obsługi iPada/iPoda/iPhone’a/internetu.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Za darmo. iPhone, iPad.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Jak wynika ze statystyk umieszczonych na stronie VizWiz, od połowy 2011 roku aplikacja pomogła ponad 5 tys. osób 
niewidomych, w tym udzielonych zostało ok. 50 tys. odpowiedzi, większość w przeciągu minuty.

Źródła

http://www.vizwiz.org/

aplikacja dla osób 
niedowidzących 
i niewidomych
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http://www.vizwiz.org/


draGOn dICTaTIOn 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Dragon Dictation to program stworzony przez Nuance, który w wersji stacjonarnej, po zainstalowaniu na kompute-
rze, umożliwia nagrywanie wypowiedzi i ich konwersję na plik tekstowy (tym samym zastępuje pisanie za pomocą 
klawiatury).
W wersji mobilnej Dragon Dictation to aplikacja, która umożliwia poprzez dyktowanie treści do telefonu tworzenie 
wiadomości tekstowych (sms-ów, e-maili, postów na FB) oraz poprzez wydawanie komend głosowych np. ustawianie 
przypomnień, surfowanie w internecie (sprawdzanie pogody, wyszukiwanie wiadomości), wybieranie telefonów itp.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone, Kanada

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – jeśli dana osoba potrzebuje pomocy w korzystaniu z komputera/internetu/telefonu.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Za darmo – aplikacja dostępna również w języku polskim. Wymagany sprzęt: iPhone, iPad.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Brak danych. Zróżnicowane recenzje na serwisie iTunes. 

Źródła

http://www.dragonmobileapps.com/
https://itunes.apple.com/us/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://www.nuance.com/for-individuals/mobile-applications/dragon-dictation/index.htm

maGnIfy
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Aplikacja, która umożliwia korzystanie z telefonu jak ze szkła powiększającego: pozwala powiększyć tekst drukowany. 
Występuje zarówno w wersji na iOS, jak i na Android, darmowej i płatnej (w zależności od wersji).

Źródła

https://itunes.apple.com/us/app/magnifying-glass-light-digital/id406048120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mobile.magnifier

dyktowanie wypowiedzi 
i ich zamiana na pliki 

tekstowe

aplikacja  
umożliwiająca 

korzystanie 
z telefonu jak ze szkła 

powiększającego 
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http://www.dragonmobileapps.com/
https://itunes.apple.com/us/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://www.nuance.com/for-individuals/mobile-applications/dragon-dictation/index.htm
https://itunes.apple.com/us/app/magnifying-glass-light-digital/id406048120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mobile.magnifier


6. monitoring zdrowia

GlOWCapS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

GlowCaps to odpowiedź na powszechny problem, jakim jest zapominanie przez seniorów (i nie tylko) przyjmowania 
przepisanych dawek leków o wskazanej porze.
Urządzenie składa się z trzech części: nakładki na fiolkę z lekiem, która przypomina za pomocą sygnału świetlnego 
i dźwiękowego o porze przyjmowania leku, kompatybilnego z nią specjalnego urządzenia (czujnika) zawieszonego na 
ścianie, który podtrzymuje alarm przez najbliższą godzinę od pominięcia dawki, oraz specjalnego przycisku, umożli-
wiającego automatyczne połączenie z najbliższą apteką w przypadku wyczerpania leku.

GdZIe jeST uŻyWane?

Stany Zjednoczone

KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie, choć zaprojektowane z myślą o osobach żyjących samodzielnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Tak – prawdopodobnie na początku użytkowania.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

Brak danych.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Harvard’s Center for Connected Health (CCH) prowadziło badania dotyczące skuteczności oraz użyteczności urządze-
nia. Na pięciostopniowej skali GlowCaps otrzymało m.in. 4,3 punkta w kategorii „łatwość użycia” (ang. ease of use) oraz 
4,2 punkta w odpowiedzi na pytanie, czy użytkownik poleciłby to urządzenie swojemu przyjacielowi6.

Źródła

http://www.glowcaps.com/
http://www.glowcaps.com/product/

pIllBOxIe 
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Aplikacja mobilna przypominająca o codziennej dawce leków za pomocą alarmów/przypomnień ustawionych w telefo-
nie przez użytkownika. Ma przyjazny interfejs – 100 różnych symboli potencjalnych leków (rozmaite kształty i kolory).

GdZIe jeST uŻyWane?

Urządzenie stworzone prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, dostępne w różnych wersjach 
językowych.

aplikacja do 
przypominania 
o codziennym 

przyjmowaniu leków

urządzenie do 
przypominania 
o codziennym 

przyjmowaniu leków

6  Więcej informacji o badaniu: http://www.vitality.net/research_harvard.html. 
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http://www.glowcaps.com/
http://www.glowcaps.com/product/


KOnTeKST uŻyTKOWanIa (dom, ośrodek opieki, biblioteka itp.)

Dowolnie.

CZy WymaGa pOmOCy aSySTenTa/CZłOnKa rOdZIny?

Prawdopodobnie tak – jeśli dana osoba potrzebuje pomocy w korzystaniu z iPada/iPoda/iPhone’a/internetu.

dOSTĘpnOŚĆ (cena, zasady użytkowania itp.)

IPhone, iPad, iPod – wersje językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański.

SKuTeCZnOŚĆ (badania, dowody, wpływ)

Entuzjastyczne recenzje podkreślają estetyczny i oryginalny interfejs oraz łatwość użytkowania. Ocenę pozytywną aplika-
cja otrzymała również od eksperta merytorycznego (http://www.imedicalapps.com/2012/07/physician-review-pillboxie-
medication-reminder-app-patients/). Uwagi krytyczne natomiast koncentrują się głównie na braku rozszerzonych funkcji 
takich jak np. możliwość sporządzania notatek dotyczących przyjmowanej dawki (np. czy z posiłkiem, czy po posiłku).

Źródła

https://www.youtube.com/watch?v=S9v_fYx1NCA
https://itunes.apple.com/us/app/pillboxie/id417367089?mt=8

 

dIaBeTeS
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Odpowiada na potrzeby osób chorych na cukrzycę, które zmuszone są do częstej kontroli poziomu insuliny i glukozy 
we krwi.

Źródła

https://itunes.apple.com/pl/app/diabetes-app-blood-sugar-control/id387128141?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gexperts.ontrack

BlOOd preSSure mOnITOr
na jaKĄ pOTrZeBĘ OdpOWIada? jaKI prOBlem rOZWIĄZuje?

Aplikacja służąca do monitorowania stanu zdrowia – głównie wysokości ciśnienia oraz wagi ciała.

Źródła

https://itunes.apple.com/us/app/blood-pressure-monitor-family/id430133691?mt=8

aplikacja do pomiaru 
poziomu insuliny 
i glukozy we krwi  
(dla cukrzyków)

aplikacja do pomiaru 
poziomu ciśnienia
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http://www.imedicalapps.com/2012/07/physician-review-pillboxie-medication-reminder-app-patients/
http://www.imedicalapps.com/2012/07/physician-review-pillboxie-medication-reminder-app-patients/
https://www.youtube.com/watch?v=S9v_fYx1NCA
https://itunes.apple.com/us/app/pillboxie/id417367089?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/diabetes-app-blood-sugar-control/id387128141?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gexperts.ontrack
https://itunes.apple.com/us/app/blood-pressure-monitor-family/id430133691?mt=8
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