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Program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu
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Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że od marca do maja 2008 roku na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach województw
Polski wschodniej będzie realizowany Program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i głosu. Jego zasadniczym celem jest
wykrycie u dzieci zaburzeń słuchu i głosu, które mogą wpływać na proces komunikowania się dziecka w środowisku szkolnym i tym
samym utrudniać jego rozwój.
Chcemy Państwa poinformować, że program przesiewowy słuchu zrealizowany w październiku i listopadzie ubiegłego roku
na terenie Warszawy wykazał, że praktycznie u co piątego dziecka występują różnego rodzaju zaburzenia słuchu.

Wiele zaburzeń słuchu wykrytych wcześnie może być skutecznie i szybko wyleczonych.
Program jest realizowany wspólnie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Koszty Programu sfinansuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytut. Więcej informacji na temat proponowanych badań oraz
o programie znajdą Państwo na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl/.
Badania słuchu będą wykonywane przez przeszkolone osoby, za zgodą dyrekcji szkół i przy udziale kadry pedagogicznej. W ramach
programu naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu planujemy dodatkowo wykonanie nagrania głosu u dziecka. Wszystkie
badania są standardowo stosowane w praktyce klinicznej i nie są uciążliwe, ani przykre dla dziecka.

Wszystkie proponowane badania są nieodpłatne, a ich wykonanie wymaga Państwa zgody.
(formularz zgody w załączeniu)
Badania słuchu, które będą prowadzone, wykonywane są zazwyczaj w poradniach audiologicznych. Badania te dostarczają informacji o sprawności słuchu dziecka w zakresie niskich, średnich i wysokich tonów. Podczas badania dziecko ma założone słuchawki
i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
Podczas nagrania głosu dziecko wypowiada trzy samogłoski oraz krótkie zdanie. Badanie to pozwala wykryć wczesne postacie
zaburzeń głosu.
Jeżeli podczas badań zostaną wykryte zaburzenia słuchu lub głosu, otrzymają Państwo od nas informację o wyniku badania oraz
wskazówki co do dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, łącznie z propozycją dalszej nieodpłatnej opieki
medycznej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Przy obecnym stanie rozwoju nauki i medycyny wczesne wykrycie zaburzeń
słuchu pozwala na ich skuteczną terapię w ok. 95%. To wielka szansa dla wszystkich dzieci, które już dziś mają trudności w szkole,
w swoim środowisku szkolnym oraz rodzinnym. Nieleczenie tych zaburzeń może spowodować nasilenie się problemów ze zdrowiem w dorosłym życiu.
Jeżeli są Państwo zainteresowani badaniem słuchu oraz głosu u dziecka, prosimy o podpisanie załączonego formularza
„Zgoda na bezpłatne badania słuchu i głosu dziecka”.
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