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

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc przy realizacji programu „Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów
wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej”. Program jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy merytorycznej z Instytutem Fizjologii
i Patologii Słuchu z Warszawy. Zasadniczym celem programu realizowanego w okresie od marca do końca maja 2008 roku na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, jest wykrycie zaburzeń słuchu i głosu u dzieci.
Chcemy poinformować Państwa, że realizowany na terenie Warszawy w październiku i listopadzie ubiegłego roku program przesiewowy słuchu
wykazał, że różnego rodzaju zaburzenia słuchu występują praktycznie u co piątego dziecka. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika,
że dalsza diagnostyka i wielospecjalistyczna opieka wskazana jest u co najmniej 10% dzieci.

Wiele zaburzeń słuchu wykrytych we wczesnej fazie może być skutecznie i szybko wyleczonych.
Programem objętych będzie ponad 105 000 dzieci w wieku 7 lat, uczących się w ok. 6100 szkołach oraz ok. 10 000 dzieci starszych z podejrzeniem zaburzeń słuchu, które zostaną wskazane przez nauczycieli. Szczegółowe informacje o programie i badaniach słuchu dostępne są
na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl/.
Równolegle będą realizowane dwa programy:
a) program finansowany z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
b) program finansowany ze środków Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
W ramach programu finansowanego ze środków FSUSR będą wykonywane audiometryczne badania przesiewowe słuchu. Natomiast u części
dzieci, w ramach programu naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zostaną wykonane dodatkowe testy wykrywające zaburzenia słuchu
o podłożu genetycznym oraz zostaną wykonane nagrania głosu. Wszystkie badania są bezpieczne, nieuciążliwe dla dziecka i są standardowo
stosowane w praktyce klinicznej.

Badania słuchu i głosu są nieodpłatne, a ich wykonanie wymaga zgody rodziców lub opiekunów dziecka.
Bardzo prosimy o pilne przekazanie załączonych kopert (za pośrednictwem wychowawców) rodzicom dzieci z klas pierwszych oraz rodzicom tych dzieci ze starszych klas, które zdaniem nauczycieli mogą mieć problemy ze słuchem. W kopertach znajduje się list zachęcający
do udziału w badaniach, formularz zgody na badania oraz materiały informacyjne na temat słuchu i głosu. Rodzice lub opiekunowie dzieci,
u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu, otrzymają informację o wyniku badań oraz wskazówki co do dalszego postępowania, łącznie
z propozycją nieodpłatnej opieki terapeutycznej w Instytucie.
W celu uzgodnienia terminu badań z sekretariatem szkoły skontaktuje się osoba z zespołu realizującego program (tzw. badacz). Osoba ta (wyposażona w identyfikator) będzie wykonywać badania na terenie szkoły. Dla skuteczności badań bardzo ważny jest wybór cichego pomieszczenia,
o co Państwa bardzo prosimy. Prosimy również o wskazanie osoby zatrudnionej w szkole, która będzie koordynowała badania na terenie szkoły.
Indywidualne badania będą prowadzone w czasie lekcji.
Formularze – „Zgoda rodziców/opiekunów na bezpłatne badania słuchu i głosu” powinny być zwrócone do wychowawców i przekazane
następnie do sekretariatu szkoły, aby w dniu badań mogła je otrzymać osoba prowadząca badania.
Mamy szczerą nadzieję, że Państwa zaangażowanie w realizację Programu pozwoli pomóc wszystkim dzieciom z zaburzeniami słuchu lub głosu.
Jedyną misją naszego programu jest zwrócenie uwagi na znaczącą skalę społeczną tych zaburzeń oraz umożliwienie specjalistycznej pomocy
dzieciom spoza wielkomiejskich aglomeracji.
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