Pomagają niesłyszącym
(Nasz Głos, 17 grudnia 2004)
Przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie od
września 1999 r. działa Poradnia Surdologopedyczna, w której odbywają się zajęcia
dla osób z uszkodzeniem słuchu. Pod jej opieką znajduje się obecnie 150 dzieci.
Zajęcia są prowadzone pod kierownictwem Katarzyny Bieńkowskiej oraz Edyty
Urbanek. Ta druga jest związana z Poradnią od początku jej istnienia. Na pracę z
dziećmi przeznaczone są dwa specjalnie urządzone pomieszczenia. Wzrok przyciąga
ich kolorowy wystrój, a na ścianach są rozwieszone zdjęcia podopiecznych, co na
pewno pozytywnie wpływa na dzieci pierwszy raz przychodzące na zajęcia.
Poradnia ma sporo środków pomocniczych do nauki i ćwiczeń: książki, gry,
układanki, historyjki obrazkowe itp. Przy ich użyciu prowadzone są zajęcia
indywidualne w obecności rodziców. Innym rodzajem terapii są zajęcia logorytmiczne,
prowadzone w kilkuosobowych grupach, na jakich odbywają się ćwiczenia słuchowe i
ruchowo-rytmiczne. Przy pomocy instrumentów muzycznych podopieczni uczą się
rozpoznawać i odtwarzać różne dźwięki. Oprócz nauki, bawią się poprzez śpiew i
taniec. To w dużej mierze integruje podopiecznych, pomaga im otworzyć się przed
innymi. Dużo dzieci przychodzi do Poradni już od kilku lat. Nie poprzestają na
ćwiczeniach, w domu wykonują zadane prace. Tu mają możliwość wypożyczenia
niezbędnych pomocy naukowych.
Jedną z podopiecznych jest ośmioletnia Paulinka, która urodziła się jako
niesłysząca. W wieku 4 lat otrzymała implant, umożliwiający jej lepszy rozwój. Od
drugiego roku życia uczęszcza na zajęcia. Już wiele się u niej zmieniło: dziewczynka
słyszy, rozumie, i jak każde dziecko, bawi się, chodzi do szkoły. Zapytana, co robi na
zajęciach, z uśmiechem na twarzy odpowiada: Uczę się trudnych wyrazów, układam
puzzle, obrazki, śpiewam, tańczę, rozwiązuję zagadki. Mówi, że lubi przychodzić na
zajęcia, bo "zawsze jest fajnie".
Poradnia prowadzi kartoteki, dokumentujące pracę z podopiecznymi. Obecnie
planuje się powiększenie zbioru pomocy edukacyjnych. Część rodziców dzieci z
wadami słuchu, podobnie jak wiele osób zainteresowanych problemami niesłyszących
należy do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.
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