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Opieka nad rodzącą niewidzącą, niesłyszącą – projekt dydaktyczny 

Problematyka niepełnosprawności w położnictwie jest praktycznie niezauważona. Program 
kształcenia przygotowujący do zawodu położnej w niewielkim stopniu zajmuje się tą kwestią. 
Zasadniczą inspiracją, która skłoniła autorów do zajęcia się problemami niepełnosprawności w 
położnictwie, były zajęcia dydaktyczne realizowane na I roku kierunku Położnictwo Wydziału Nauki 
o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie w ramach przedmiotu „Podstawy pielęgniarstwa” 
Zajęcia miały być poświęcone tematowi : „Obserwacja i pielęgnacja pacjentów z zaburzeniami 
narządów zmysłów.”  

Realizacja powyższego tematu z czysto teoretycznego punktu widzenia, metodą podającą czy 
nawet metodą indywidualnego przypadku chorego niewidzącego i niesłyszącego nie była z punktu 
widzenia dydaktyki satysfakcjonująca. Za słuszne merytorycznie i metodycznie uznano połączenie 
wyżej wymienionych dysfunkcji narządów zmysłów z osobami kobiet rodzących.  

Była to jednocześnie próba uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujące współautorkę – położną- 
nauczycielkę zawodu od momentu spotkania w praktyce położniczej rodzących: niewidzącej i 
niesłyszącej. Pytania dotyczyły praktycznych sposobów efektywnej realizacji opieki wobec tych 
podopiecznych, a wynikały z niedostatku działań edukacyjnych, które poruszałyby te zagadnienia, tak 
w szkole położnych jak i na studiach wyższych. 

W rezultacie celem tego projektu było wypełnienie pewnej „niszy” w programie kształcenia 
położnych. 

PLAN METODYCZNY 
Przedmiot: Podstawy pielęgniarstwa. 
Temat: Obserwacja i pielęgnacja pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłów. 
Opieka nad rodzącą niewidzącą, niesłyszącą. 
Grupa seminaryjna: studenci I roku, kierunek Położnictwo, wnoz AM. 
Czas: trzy godziny dydaktyczne. 

CELE KSZTAŁCENIA 

Student zna:  

� budowę i funkcje narządów zmysłów, 
� rodzaje zaburzeń w funkcjonowaniu narządów zmysłów, 
� zasady pielęgnowania kobiety rodzącej, 
� sposoby komunikowania się z kobietą rodzącą i jej rodziną. 

Sfera intelektualna: student rozpozna problemy pielęgnacyjne u kobiety rodzącej z dysfunkcją 
narządu mowy i słuchu. 
Sfera psychomotoryczna: student zaplanuje działania pielęgnacyjne adekwatne do rodzaju 
niepełnosprawności dla kobiety rodzącej. 
Sfera afektywna: student nawiąże w sposób taktowny i skuteczny kontakt interpersonalny z rodzącą i 
jej rodziną. 
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METODY 
� miniwykład konwersatoryjny, 
� praca w grupach, 
� warsztaty dydaktyczne, 
� wykonanie plakatów, 
� dyskusja. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
� foliogramy, 
� kolorowe karteczki- identyfikatory, 
� kartoniki ze sformułowanymi problemami (część kartoników oznaczona rysunkiem oka, 

część ucha), 
� arkusze szarego papieru, 
� flamastry, klej, nożyczki 
� tablica, kreda. 

 PRZEBIEG ZAJĘĆ 
� Przedstawienie tematu, celów i planowanego toku zajęć. 
� Miniwykład konwersatoryjny pt.: „Formy komunikowania się.” 
� Schemat komunikowania się (foliogram) 
� Werbalny sposób komunikowania się – słowo, pismo (foliogram) 
� Niewerbalny sposób komunikowania się – mimika, gestykulacja, symbole, dotyk 

(foliogram) 

Praca w grupach: 

� Studenci losują kolorowe karteczki- dobierają się w pary. 
� Każda para otrzymuje losowo jeden problem pielęgnacyjny z zaznaczeniem rodzaju 

niepełnosprawności. 
� Każda para zapisuje na kartkach propozycje rozwiązań danych problemów. 
� Pary łączą się w dwie grupy: jedna specjalizuje się w opiece nad rodzącą niesłyszącą, druga 

planuje działania wobec rodzącej niewidzącej. 
� Grupy projektują i wykonują plakaty: 

„Opieka nad rodzącą niewidzącą”. 
„Opieka nad rodzącą niesłyszącą”. 

� Prezentacja plakatów. 

Dyskusja 
Podsumowanie zajęć. Ewaluacja celów. 

 
 

WNIOSKI Z PLAKATÓW  
Propozycje rozwiązań problemów pielęgnacyjnych u rodzącej niewidomej. 
 
 

PROBLEM PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA 

Nowe otoczenie 

unikanie błędów jatrogennych (nie szeptać, nie używać slangu pielęgniarsko- 
medycznego) 
ułatwienie zgłaszania prośby (np. dzwonek) 
nawiązanie kontaktu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
zapoznanie pacjentki z otoczeniem, topografią sali porodowej i oddziału 
zapoznanie z personelem i pacjentkami na oddziale 
szczegółowe informowanie pacjentki o wykonywanych czynnościach i zmianach 
dotyczących jej osoby 

Ograniczone 
porozumienie 

rozmowa 
dotyk (np. głaskanie dłoni) 
kontakt z bliskimi, 
muzykoterapia 
wyjaśnianie dręczących pacjentkę niepokojów 
zwracanie się do pacjentki po imieniu lub w innej uzgodnionej formie, tak by 
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wiedziała, że chodzi właśnie o nią 
uprzedzanie i informowanie o zamierzonych wobec pacjentki czynnościach 
nie pozostawianie pacjentki samej 
zilustrowanie otoczenia, przedmiotów 
stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania 

Utrata sprawności 

stała obecność personelu lub osoby bliskiej 
zapewnienie bezpieczeństwa 
pomoc w wykonywaniu czynności 
niedotykanie bez uprzedzenia 
stała obserwacja pacjentki, dbanie o jej bezpieczeństwo 
zapoznanie „palpacyjne” położnej opiekującej się rodzącą 
opieka świadczona przez jedną położną 

Bezpieczeństwo 
fizyczne 

zachowanie spokoju 
zapewnienie „przyjaznych” bodżców (głaskanie, dotyk, obejmowanie, masowanie, 
słuchanie tętna dziecka) 
towarzyszenie pacjentce przy zmianie pozycji, kąpieli, spacerze itp. 
zapewnienie swobody ruchu (usunięcie zbędnych przedmiotów) 
rozmowa i uspokojenie 
umożliwienie dotykania przedmiotów i wyjaśnianie ich przeznaczenia 
nie zmienianie położenia przedmiotów 
zapewnienie stałej obecności osoby towarzyszącej 
wyjaśnianie źródeł i znaczenia dźwięków docierających z otoczenia (KTG- tętno i 
ruchy płodu, narzędzia itp0 

Poczucie  
zagrożenia  

emocjonalnego 

zapewnienie ciszy i spokóju 
dostarczenie „pozytywnych” bodźców (dotyk, głaskanie, obejmowanie) 
rozmowa, stała obecność 
uśmierzanie bólu (masaż, kąpiel) 
omawianie wykonywanych czynności 
umożliwienie kontaktu z bliską osobą 
przedstawienie się pacjentce 
zapewnienie opieki świadczonej przez jedną położną 
informowanie o etapach i przebiegu porodu 
„manualne” zapoznanie z salą porodową 

Trudności 
 w spożywaniu 

posiłków 

pomoc w przyjęciu wygodnej pozycji 
opisanie składu posiłku i jego rozmieszczenia na tacy 
w razie potrzeby pokierowanie ręką pacjentki, podanie sztućców, szklanki, serwetek 
itp. 

 
Interesujące były motywy graficzne umieszczone na plakatach: 

� postać kobiety z zamkniętymi oczami z uwidocznionym dzieckiem w macicy; nagłówek 
brzmiał: „Nie widzę, ale czuję i słyszę”, 

� duże, umalowane kobiece oko, a w miejscu żrenicy fotografia uśmiechniętej matki 
karmiącej noworodka. 

Propozycje rozwiązań problemów pielęgnacyjnych u rodzącej niesłyszącej 
PROBLEM PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA 

Trudności  
w porozumiewaniu 

umożliwienie czytania z ust poprzez wyraźne i wolne mówienie 
przygotowanie kartek z hasłami 
zachęcenie męża lub innej osoby bliskiej do współpracy 
omówienie znaków porozumiewawczych (np. gesty, mimika, oddech itp.) 

Zagubienie 

nauka gestów 
położna pozostaje w zasięgu wzroku 
kontakt- obecność osoby bliskiej 
wyeliminowanie czynników zakłócających komunikację 
nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, nie wprowadzać zamieszania 
unikać rozmów między personelem bez udziału pacjentki 
zwrócić uwagę zanim zechcemy porozmawiać z pacjentka 
mówić bezpośrednio do pacjentki 
oczekiwać na potwierdzenie, czy pacjentka dobrze nas zrozumiała 
wykonywać wszystkie czynności i zabiegi spokojnie i powoli- umożliwi ć pacjentce 
obserwowanie ich 

Odizolowanie nawiązanie kontaktu z rodząca (pisemne, na migi) 
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powolne, wyrażne mówienie 
informowanie pacjentki o wykonywanych zabiegach 
poinformowanie personelu i pacjentek o obecności osoby niesłyszącej - pomoc w 
nawiązaniu relacji 
opieka jednej położnej, kontakt z osobą bliską 
porozumienie co do dalszego przebiegu porodu (znaki, gesty, mimika) 
traktowanie pacjentki na równi z innymi 
kontakt wzrokowy, uśmiech, miła, przyjazna atmosfera 
okazywanie sympatii 

Poczucie  
zagrożenia 

próba określenia lęku, niepokoju 
zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu w sali porodowej 
cierpliwość 
nie okazywać zdenerwowania 
stała obecność kogoś bliskiego 
opieka jednej położnej 
wsparcie emocjonalne 

Poczucie 
 

niepełnowartościo
wości 

szczera „rozmowa” 
próba podniesienia samooceny (zwrócenie uwagi na wagę roli macierzyńskiej, na 
potrzeby dziecka) 
wspierająca obecność osoby towarzyszącej 
próba poznania źródeł poczucia niskiej wartości 

Pacjentka  
nie odpowiada  

na prośby 

ułatwienie porozumiewania się z pacjentką (notes, długopis) 
poszukiwanie przyczyn 
zwracanie się bezpośrednio do pacjentki (bliskość fizyczna) 
ułatwienie czytania z ust (wyrażne wypowiadanie wyrazów) 
obecność osoby towarzyszącej 
ustalenie znaków 

 
Na uwagę zasługiwał jeden z motywów graficznych: 

� schematyczny rysunek małżowiny usznej zapełniający prawie cały plakat i wpisane weń 
problemy, od których wiodą na zewnątrz strzałki wskazujące propozycje rozwiązań. 

 
Analiza materiału zebranego w czasie zajęć 

upoważniła autorki do sformułowania głównego i ważnego wniosku  
za osiągnięcie, przede wszystkim w wymiarze humanistycznym , należy  uznać następującą 

prawidłowość: położne, które z racji specyfiki swego zawodu skupiają się przede wszystkim na 
porodzie w jego aspektach położniczych, prawie zupełnie nie odwoływały się do nich – przeciwnie 
skupiły się głównie na niepełnosprawności ich rodzącej pacjentki. Jest to krzepiący dowód 
holistycznego podejścia do procesu pielęgnowania człowieka oczekującego pomocy. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Impuls. Kraków 2001. 
2. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL. Warszawa 2001. 
3. Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania. Wyd. Veda.. Warszawa 1994. 
4. Kirschnick O.: Pielęgniarstwo. Urban & Partner. Wrocław 1997. 
5. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. „Żak”. Warszawa 1998. 
6. Wasyluk J.: Podręcznik dydaktyki medycznej. CMKP. Warszawa 1998. 
7. Zahradniczek K. (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL. Warszawa 1999. 
 

Nota o autorach: 

Grażyna Bączek, położna, magister pielęgniarstwa, asystent w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno- 
Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie, opiekun Koła 
Naukowego. 
Ewa Dmoch- Gajzlerska, profesor doc. dr hab., kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno- 
Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie.  
 



 74 

STRESZCZENIE: 

Praca powstała na podstawie projektu samodzielnie skonstruowanego i wykorzystanego w 
praktyce kształcenia akademickiego projektu dydaktycznego a zrealizowanego w Zakładzie Dydaktyki 
Ginekologiczno- Położniczej. 
  We wstępie autorzy uzasadniają wybór tematu i wyjaśniają źródła zainteresowania problematyką 
niepełnosprawności w praktyce położniczej. 
 W dalszej części zaprezentowany został autorski plan metodyczny do zajęć z „Podstaw 
pielęgniarstwa”; temat: „Obserwacja i pielęgnacja pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłów”. 
Szczegółowo przedstawiono następujące elementy planu: temat, cele kształcenia, metody, środki 
dydaktyczne, przebieg zajęć i treści kształcenia. 
 Najobszerniejszą i najistotniejszą dla dydaktyka częścią artykułu są wnioski z plakatów 
przygotowanych w toku warsztatów przez studentów. Zaprezentowano tu zebrane propozycje 
rozwiązania problemów pielęgnacyjnych, które mogą wystąpić u potencjalnych pacjentek rodzących z 
zaburzeniami funkcjonowania narządów wzroku lub słuchu. 

SUMMARY 

This research is based on a didactic project compiled and accomplished in Zakład Dydaktyki Gi-
nekologiczno-Położniczej. 
In the introduction the authors substantiate the choice of the subject and explain the sources of in-
terests of the disability matters in an obstetric practice. In the following part there is an author's 
methodical scheme presented that is related to "The basic of nursing"; the subject is "Observing 
and nursing patients with senses disorders". All the chapters are depicted in-depth, and are as fol-
lows: subject, aims of training, methods, and didactic sources, process of the practical and contents 
of education. 

The main and extensive didactic part composes all the findings coming from the posters which 
have been accomplished during the practical. There are some suggestions of solving the nursing 
problems that follow. These problems can be diagnosed only in the cases where there is a sight or 
hearing disorder. 


