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Właściwie Władze
Samorządów Terytorialnych

Panie, Panowie,
Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji programu pn. „Badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci w wieku 7 lat z terenów wiejskich i małych miast województw Polski wschodniej”. Program jest realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Instytutem Fizjologii i Patologii
Słuchu w Warszawie. Celem programu, realizowanego w okresie od marca do końca czerwca 2008 roku na terenie województw: lubelskiego,
małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego, jest wykrycie zaburzeń słuchu
i głosu u dzieci. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl/.
Programem objętych będzie ponad 105 000 dzieci w wieku 7 lat, uczących się w ok. 6100 szkołach. Badania zostaną wykonane także
u ok. 10 000 dzieci starszych z podejrzeniem zaburzeń słuchu, które zostaną wskazane przez nauczycieli.

Wszystkie proponowane badania są nieodpłatne i będą wykonane za zgodą zainteresowanych.
U wszystkich dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na to zgodę, po uzgodnieniu terminów z dyrekcją szkoły, będą wykonywane audiometryczne badania słuchu oraz badania głosu. Badania te będą prowadzone na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych. U dzieci, u których zostanie
wykryty niedosłuch przeprowadzimy dodatkowe badania w celu wykrycia zaburzeń słuchu uwarunkowanych genetycznie.
Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu lub głosu, otrzymają pisemną informację o wyniku badań oraz
wskazówki co do dalszego postępowania, łącznie z propozycją nieodpłatnej opieki terapeutycznej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że szczególną rolę w sprawnej realizacji programu odgrywają samorządy terytorialne i ich
dobre relacje z dyrekcjami podległych szkół. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w promocję programu poprzez poinformowanie dyrektorów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego o potrzebie zachęcenia rodziców do poddania dzieci całkowicie bezpiecznym i nieodpłatnym badaniom słuchu i głosu. Do realizacji programu zostaną wykorzystane najnowocześniejsze urządzenia audiometryczne, które umożliwiają przesyłanie wyników badań za pomocą Internetu do koordynatorów wojewódzkich, którzy będą je na bieżąco oceniać.
Do niniejszego listu dołączyliśmy:
– list do dyrekcji szkoły,
– koperty przeznaczone dla rodziców/opiekunów, zawierające list, informator o słuchu oraz formularz zgody na badania słuchu i głosu.
Bardzo prosimy o jak najszybsze przekazanie materiałów do każdej, podległej Państwu szkoły, ponieważ uzyskanie zgody rodziców/opiekunów na badania dzieci ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Programu.
Mamy szczerą nadzieję, że realizacja tak ważnego Programu pozwoli udzielić pomocy medycznej wszystkim dzieciom, u których rozpoznane
zostanie zaburzenie słuchu lub głosu. O wynikach Programu poinformujemy Państwa po jego zakończeniu.
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