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Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
ze szkół podstawowych z terenów wiejskich Polski zachodniej

OW

Warszawa, grudzień 2009 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
W okresie od marca do czerwca 2010 roku na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego,lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,
będzie realizowany II etap programu bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych. Program ten, podobnie jak przed rokiem, jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”.
Zasadniczym celem Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się
dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.
Istnienie zaburzeń słuchu nie tylko utrudnia bądź uniemożliwia dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, ale zakłóca również rozwój
mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do
złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans
rozwoju. Dlatego tak ważny jest udział Państwa dzieci w programie, do czego gorąco zachęcam.
Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone w roku ubiegłym u dzieci ze szkół Polski wschodniej wykazały, że praktycznie co
piąte dziecko wykazuje cechy zaburzeń słuchu (obwodowych bądź centralnych). Programten cieszył się bardzo dobrym odbiorem
zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym oraz wśród samych dzieci. Dla przykładu odsetek dzieci z klas pierwszych objętych badaniami wyniósł ponad 87%.
Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu, otrzymają od nas listowną informację o propozycji
dalszych działań w placówkach medycznych na terenie danego województwa lub dalszej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w placówkach Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
W związku z realizacją programu przygotowaliśmy dla Państwa „Informator o słuchu”, w którym omówiono fizjologię i przyczyny
zaburzeń słuchu, metody badań przesiewowych i diagnostycznych oraz możliwości terapii i rehabilitacji zaburzeń słuchu. Mamy
nadzieję, że lektura tego „Informatora” pozwoli Państwu poszerzyć wiedzę na temat słuchu oraz zachęci do podjęcia decyzji o skierowaniu dziecka na badanie przesiewowe słuchu.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury „Informatora” i jeszcze raz zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.
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