Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu
badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.
Jest on realizowany w 4 miastach na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce)
oraz 33 powiatach (białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki,
kozienicki, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki,
ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski,
radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski,
wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski). Program współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności
i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Powyższy Program jest pierwszym tak kompleksowym działaniem w Unii Europejskiej,
obejmującym dzieci z kl. I szkół podstawowych na terenie woj. mazowieckiego,
realizowanym we współpracy z rodzicami, pracownikami szkół oraz lekarzami i
pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej.
Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci
przystępujących do obowiązku szkolnego.
Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu planowana jest w
dwóch edycjach w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. (dla uczniów
uczęszczających do kl. I w roku szkolnym 2017/2018) oraz od września 2018 r. do grudnia
2018 r. (dla uczniów uczęszczających do kl. I w roku szkolnym 2018/2019).
W ramach Programu zostaną wykonane w szkołach audiometryczne badania przesiewowe
słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.
Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy
dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.
Przed przystąpieniem do badania uczniów klas pierwszych odbędą się również w szkołach
spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkół.
Zespół Instytutu, we współpracy z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, stworzył
podwaliny pod programy badań przesiewowych – opracował metody, procedury i urządzenia
służące do ich przeprowadzania. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone przez
Instytut w latach poprzednich, które objęły już populację ponad 1 mln dzieci ze szkół
podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski, populację 7 i
12
latków

w Warszawie oraz wielu miejscowościach w Polsce, pokazały, że nawet co 5 - 6 dziecko może
mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Należy podkreślić, że 60% rodziców
dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania słuchu nie ma świadomości istnienia problemów
związanych ze słyszeniem u swoich dzieci. Badania ankietowe wykazały ponadto, że dzieci
ze znacznym niedosłuchem dwukrotnie rzadziej osiągają dobre wyniki w nauce
oraz trzykrotnie częściej mają wyniki bardzo słabe w porównaniu z dziećmi o słuchu
prawidłowym. Uzyskane dane potwierdziły zatem bardzo dużą skalę zaburzeń słuchu wśród
dzieci w wieku szkolnym oraz potrzebę prowadzenia badań przesiewowych słuchu.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc przy promocji Programu poprzez
poinformowanie dyrektorów szkół podstawowych o potrzebie włączenia się szkół
do Programu oraz zachęcenia rodziców do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań
słuchu. Prosimy również o zamieszczenie linku do strony internetowej Programu –
www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl na stronie internetowej Państwa Instytucji oraz profilu
Facebook (jeśli taki istnieje).
Pisma informujące o Programie zostały wysłane do wszystkich szkół podstawowych objętych
Programem. Natomiast materiały informacyjno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów
(formularze „Świadoma zgoda na udział w programie badań przesiewowych słuchu dla
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku
szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”, ulotki informacyjno – edukacyjne oraz plakaty
informacyjne) zostaną przekazane bezpośrednio do wszystkich szkół, które zadeklarują chęć
udziału w Programie.
Jesteśmy przekonani, że Państwa zaangażowanie w realizację Programu pozwoli pomóc
wszystkim dzieciom z zaburzeniami słuchu z Państwa gminy.
Informacje
o
Programie
dostępne
są
na
stronie
internetowej:
www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl. Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące
organizacji i realizacji Programu prosimy kierować na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl
lub pod numerem telefonu 0 801 987 766.

