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1. LIST PRZEWODNI
(Jurek Owsiak)
Moi Drodzy,
z ogromną radością trzymam w ręku kolejne „Uszko”. Nie ma tygodnia, abym gdzieś, z kimś nie
rozmawiał na temat naszego Programu. Spotykamy się w szpitalach, kiedy przekazujemy kolejny
o naszej codzienności, naszych radościach, ale także o wszelkich kłopotach związanych z tym,
że tak duże rzeczy staramy się zrobić, aby pomagać innym. Zawsze wtedy, powołujemy się na
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków i ludzie nie mogą wyjść
z podziwu, że od tylu lat wszystko funkcjonuje i pokazuje najwyższe standardy pracy związanej
z codziennymi badaniami, a przede wszystkim koordynacją kilkuset oddziałów noworodkowych
w całej Polsce. Tak często - my Polacy - narzekamy na otaczającą nas rzeczywistość, tak często
widzimy, że ktoś obok jest niesolidny i źle wykonuje swoje obowiązki. Lubimy wtedy mówić,
- ludzie za to odpowiadamy i jeżeli jest w nas chaos, to nie ma co liczyć na dobrze wykonaną
robotę. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu jest przykładem świetnej pracy,
bardzo dobrych wyników i ogromnej solidności, która jest także doceniana na całym świecie.
Przebadanie blisko 4,5 milionów dzieci to już ogromne osiągnięcie, a przecież za każdym
badaniem stoją rekordy w komputerowej aplikacji, zapisane ręcznie papierowe dokumenty
i kolorowe wklejki do książeczki zdrowia dziecka i nigdy nie zdarzyło się, żeby któryś z tych
zareagować, kiedy coś „nie styka”. Można by powiedzieć moi drodzy, że mamy do czynienia ze
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i prowadzone przez Orkiestrę programy będą przykładem dla innych, że MOŻNA! Wiemy
wcześniej jakie środki możemy na Program przeznaczyć, wiemy, jak je najlepiej spożytkować,
doceniamy ogrom pracy wykonanej przez naszych koordynatorów z Poznania. Program to nie
tylko badania, ale także wynikające z ich długoletniego prowadzenia bardzo ważne wnioski
dotyczące wad słuchu. Proszę pochylić się nad treścią „Uszka”, bo nawet dla mnie, w sumie
laika, widać że osiągnęliśmy absolutnie światowy pułap i możemy być przykładem dla innych
i możemy udoskonalać to, co udoskonaleń wymaga. Zróbcie Państwo wszystko, abyśmy nadal
z tą samą radością i poczuciem ogromnej dumy mogli opowiadać o najlepszym na świecie
Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Ukłony
która tworzy codzienność Programu.

2. LIST PRZEWODNI

Szanowni Państwo!
28 listopada 2013r. w Poznaniu już po raz kolejny spotkali się wszyscy wykonawcy
naszego programu. Była okazja do poznania się, do dyskusji i do przekazania różnych nowości
zawodowych. Zjazd uświetnił swoją obecnością Jurek Owsiak z innymi członkami Fundacji,
który został odznaczony statuetką OXYGENUS za uruchomienie wielopokoleniowego
wolontariatu w skali całego kraju.
Oprócz sesji naukowo-szkoleniowych odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Programu,
która dyskutowała nad perspektywami rozwoju w najbliższych latach. Gościem specjalnym
u noworodków w Toskanii.
Całodniowe szkolenie upłynęło w bardzo pracowitej atmosferze, dyskusje były gorące
i instrumentarium niezbędne do badań przesiewowych. Całość zjazdu
przygotował zespół Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z pomocą ﬁrmy Termedia. Chciałbym
bardzo podziękować wszystkim uczestnikom tego zjazdu za ich obecność
i aktywny udział.

Z poważaniem
Koordynator Medyczny Programu
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3. DZIAŁALNOŚĆ BIURA KOORDYNATORA MEDYCZNEGO PROGRAMU
POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW
mgr Grażyna Greczka)
Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu „Uszko”. Przy tej okazji
pragniemy przedstawić podsumowanie rocznej działalności Programu w Poznaniu.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż poprzez wprowadzenie bieżącego monitorowania
Programu, stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami, implementacja uproszczonego
systemu wprowadzania danych sprawiła, że działalność Programu na I poziomie referencyjności
została ustabilizowana i funkcjonuje lepiej.
Nasze starania ukierunkowane są nie tylko na kontrolę i koordynację ośrodków.
Staramy się również, a może przede wszystkim, zoptymalizować efektywność funkcjonowania
biura. W tym celu wdrożyliśmy kilka istotnych instrumentów usprawniających naszą
działalność. Należy do nich m.in. opracowanie modułu raportującego, umożliwiającego wgląd
w codzienną pracę ośrodków, analizę danych wprowadzonych do centralnej bazy oraz pracy
poszczególnych ośrodków, jak również konsultacje merytoryczne i techniczne wynikające
do wszystkich ośrodków.
Pozostajemy również w stałym kontakcie z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, do której wysyłane są raz w miesiącu, kwartalnie i raz w roku raporty uwzględniające
wyniki naszej pracy.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków to największy,
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jego podstawowym celem jest objęcie
badaniem każdego nowonarodzonego dziecka pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analiza
czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia uszkodzenia słuchu. Program istnieje
już od 2002 roku. Został zorganizowany i stale jest prowadzony przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwszy rok działalności poświęcony został intensywnym
przygotowaniom, analizom, a także budowaniu struktury Programu.
Z dniem 1 września 2009 roku koordynacja medyczna Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu została przeniesiona do Poznania. Kilkumiesięczne przygotowania
doprowadziły do zorganizowania Pracowni Badań Przesiewowych przy Klinice Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego mieszczącej się w sąsiedztwie Kliniki
Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego.
Działalność biura KoordynatoraMedycznego zajmuje się przede wszystkim analizą danych
wprowadzanych do centralnej bazy, konsultacjami merytorycznymi i technicznymi wynikającymi
z działalności programu. Biuro pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym z ośrodkami I,
II, III poziomu, dzięki czemu może przeprowadzać ankiety telefoniczne, które prezentowane
są podczas warsztatów, spotkaniach oraz konferencji naukowych. Dane znajdujące się
w centralnej bazie danych Biuro udostępnia ośrodkom naukowym oraz indywidualnym
badaczom. Baza danych wykorzystywana jest również we wszelkiego rodzaju publikacjach
naukowych, referatach, wykładach, jak również służy studentom, jako źródło informacji
wykorzystywanych, nie tylko w pracach licencjackich i magisterskich, ale także doktorskich.
Biuro podjęło intensywne działania w zakresie uszczelnienia centralnej bazy.
Do 2010 roku bowiem istniała możliwość wpisania jedynie diagnozy „słuch nieprawidłowy”
bez uwzględnienia typu i głębokości niedosłuchu na II poziomie, natomiast po roku 2010
wpisywany jest typ, strona oraz głębokość niedosłuchu. Biuro rozbudowało moduł o możliwość
wprowadzania badań OAE w zakładce diagnostyka audiologiczna, jak również o moduł pod
nazwą „wizyta zakończona diagnozą”.
Ważnym krokiem, jakie podjęto w działalności Biura jest ograniczenie liczby
dokumentacji papierowej, uszczelnienie systemu uzupełniania danych na I i II poziomie
PPPBSuN oraz likwidacja różowej i żółtej kopii kart badania przesiewowego.
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Sporządzane raporty przekazywane są Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszu Zdrowia, jak również wszystkim ośrodkom,
które mają możliwość otrzymania zestawienia zawierającego informacje o liczbie wpisów do
centralnej bazy danych.
Plany na przyszłość ogniskują się one przede wszystkim na dążeniu do systematycznego
zwiększenia liczby ośrodków, skróceniu czasu oczekiwania na wizytę w ośrodkach II i III poziomu,
opracowaniu dokładnych wytycznych dotyczących czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu,
rozbudowie strony internetowej o zakładkę z informacjami dla rodziców, wydaniu poradnika
i ulotki dla rodziców.
W latach 2011-2014 ukazały się następujące publikacje dotyczące niedosłuchu
u noworodków zaprezentowane poniżej.
1.
•
•
•
2.
•
•
3.

•
•
•

Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi, 2011; 2: 56–59.
Tematyka:
Historia badań przesiewowych;
Organizacja i struktura Programu;
Wyniki diagnostyki;
impairment in polish infants, Epidemiology, 2013 Mar;24(2):333. (IF:5.73).
Tematyka:
Szczegółowa analiza typu oraz głębokości niedosłuchu u dzieci biorących udział
w PPPBSuN;
Częstość występowania niedosłuchu;
covered by the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program and its impact
on hearing loss incidence,
w druku (IF: 1.35).
Tematyka:
Częstość występowania czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u dzieci biorących
udział w PPPBSuN;
Częstość występowania niedosłuchu u dzieci z poszczególnych grup czynników
ryzyka;
występowania niedosłuchu;
Polish Universal Neonatal Hearing
2013.

nie bagatelny wkład w merytoryczne funkcjonowanie Programu.
Od 2010 roku zespół Biura uczestniczył w konferencjach, zjazdach oraz warsztatach w Polsce
i na całym świecie. Poniżej zaprezentowano niektóre z nich. Na podstawie pracy wszystkich
ośrodków przygotowano i przedstawiono dane na konferencjach:
2010
•
•
•
•
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V konferencja sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Głowy i Szyi – Zielona Góra
44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i szyi – Warszawa
Warsztaty szkoleniowo- organizacyjne dla II i III poziomu PPPBSuN – Poznań

2011
•
•
•

XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, poświęcona tematyce w zakresie diagnostyki
i leczenia schorzeń otolaryngologicznych wieku dziecięcego – Mikołajki
VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z oddziałów neonatologicznych –
Aktualności w Neonatologii – Warszawa
Konferencja naukowo szkoleniowa Otologia 2011 – Poznań

2012
•
•
•
•

Konferencja pt. „Wpływ zaburzeń słuchu i alergii na edukację dziecka„- Warszawa,
Konferencja Top Medical Trends – Poznań
Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – Wrocław
Konferencja pt: „Specjalistyczne badania z wykorzystaniem obiektywnej metody
diagnostycznej – otoemisji wywołanej u dzieci uczęszczających do kaliskich żłobków
– Kalisz

2013
•
•
•

•
2014
•

Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów –
Warszawa
Jubileusz 50-lecia Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób
Dorosłych
z Uszkodzonym Słuchem Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku
Głuchych - Szczecin
Diagnostyka, terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami oraz wadami słuchu – „podróż
do integracji społecznej”- Wrocław
Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa -”Neonatus 2014”

-

Niedosłuch u noworodków urodzonych przedwcześnie (Baza Danych Programu
Powszechnych Przesiewowych Badan Słuchu u Noworodków)

•

Międzynarodowa konferencja „HEAL 2014 - Słyszenie podczas życia - Wczesna
interwencja kluczem do lepszej ochrony słuchu” - 3 prezentacje:
diagnosis”
- „Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program - 10 Years of Experience”
Hearing Screening Program and its impact on hearing loss incidence”
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•

„Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego” - Realizacja Celów Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP - Poznań

•

„Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego” - Realizacja Celów Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP - Wrocław

Efektywność skryningu
Wykres 1. Empiryczna i teoretyczna liczba żywych urodzeń w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z 2013
roku.

I POZIOM REFERENCYJNOŚCI
W latach 2003-2013 mieliśmy 3 915 671 przebadanych dzieci.
Tabela 1. Wyniki badań słuchu oraz procentowe wartości na I poziomie referencyjności

Norma–Norma i brak czynników ryzyka

3 644 350

(91,2%)

Norma–Norma i czynniki ryzyka

135 911

(3,4%)

Kontrola i brak czynników ryzyka

117 652

(2,9%)

Kontrola i czynniki ryzyka

17 758

(0,4%)

Nie przeprowadzono badania

81 807

(2,0%)

8,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych z 2013 roku.
II i III POZIOM REFERENCYJNOŚCI
Wykres 2. Średni wiek dziecka w chwili pojawienia się na II poziomie referencyjności

79 dni
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II poziom
353 128

Źródło: Opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych z 2013 roku.

Diagnostyka na II poziomie
Tabela 2. Słuch prawidłowy i nieprawidłowy

236 119

Liczba dzieci zdiagnozowanych

211 808

95.2%

Słuch prawidłowy

11 332

4.8%

Słuch nieprawidłowy

3‰ słuch nieprawidłowy w całej badanej populacji noworodków w Polsce (3/1000)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie centralne bazy danych z 2013 roku.

Dzieci z uszkodzeniem słuchu na II poziomie
Tabela 3. Dzieci z uszkodzeniem słuchu zdiagnozowane na II poziomie ze względu na typ niedosłuchu

Dzieci z uszkodzeniem słuchu
zdiagnozowane na II poziomie

Niedosłuch
jednostronny

Niedosłuch
obustronny

Czuciowo-nerwowy

997

3409

Przewodzeniowy

752

1 227

Mieszany

281

677

Typu nie zaznaczono

496

906

Strony nie zaznaczono

2 587

Źródło: Opracowanie własne na podstawie centralne bazy danych z 2013 roku.

Obustronny niedosłuch czuciowo – nerwowy powyżej 70 dB zanotowano u 1240 dzieci.
Stanowi to 0.3‰ populacji noworodków w Polsce (3 / 10 000).
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Podsumowanie poziomu II i III
Podsumowując działanie Programu na poziomie II i III zauważamy, iż występuje zbyt długi
czas oczekiwania na przyjęcie do badań (ok. 20% ośrodków), zbyt wiele dzieci bez czynników ryzyka
z pozytywnym wynikiem testu OAE zgłaszających się na II poziom, a także występuje duża
liczba dzieci ze słuchem prawidłowym i czynnikami ryzyka. Każdego roku około 120-150 dzieci
wizytę się zgadzają.
Uważamy, iż należy poprawić sprawność działania, sprawozdawczość
oraz rzetelność we wprowadzaniu danych do Centralnej Bazy Danych na
II i III poziomie referencyjności. Ośrodki, które współpracują z Programem
i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są bardzo zaangażowane i zainteresowane
dobrym działaniem Programu (65-70%). Warto nadmienić, że część ośrodków
II poziomu referencyjności przejęła zadania II poziomu.
W początkowych działaniach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuch
u Noworodków mieliśmy do czynienia z bardzo dużą ilością przyjęć małych pacjentów
do ośrodków laryngologicznych z wynikami fałszywie dodatnimi. Niestety mamy jeszcze,
w nieznacznej ilość utratę danych w sytuacji, kiedy rodzic decyduje się na wizytę w ośrodkach,
które nie biorą udziału w naszym Programie, lecz jesteśmy na etapie starania się o dołączenie
do Programu ośrodków, które nie podjęły jeszcze z nami współpracy.
IMPLANTY ŚLIMAKOWE
W latach 2003-2013 liczba wszczepionych implantów w Poznańskim Programie Implantów
Ślimakowych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wynosiła 1 040.
Rysunek 1. Opis wszczepów implantów ślimakowych

wiek od 11 miesięcy do 81 roku życia

DOROŚLI
425

DZIECI
615

poniżej 3 roku życia
279

od 3 do 7 roku życia
192

od 7 do 18 roku życia
144

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych w Klinice Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu z 2013 roku .
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Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w Poznańskim Programie
Implantów Ślimakowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych w Klinice Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu z 2013 roku.

Wykres 4. Edukacja dzieci zaimplantowanych z 2013 roku
CI – 18 do 36 miesiąca
(n = 71)

Szkoły powszechne

Szkoły integracyjne

CI – przed 18 miesiącem
(n = 46)

Szkoły dla niesłyszących

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Magierska-Krzysztoń, J. Kociemba, Rozwój komunikacji
językowej u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym przed i po 3 roku życia. Analiza
porównawcza, w: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Nowa Logopedia, Tom III,
Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2012, s. 165- 181.
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4. WIZYTA FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W POZNANIU
(mgr Katarzyna Mikołajczak)
Dnia 17 października 2014 roku w siedzibie biura Koordynatora Medycznego Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków odbyło się spotkanie Konsultanta
Programu z ramienia Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pani Joanny Dzyban
oraz Administratora Centralnej Bazy Danych Pana Pawła Krawczyka z pracownikami
Panią mgr Katarzyną Mikołajczak-Koordynatorem ds. logistycznych, mgr Grażyną GreczkąStatystykiem oraz z dr n. med. Piotrem Dąbrowskim-Zastępcą Koordynatora Medycznego
PPPBSuN.
Podczas spotkania Pani Joanna Dzyban z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy przekazała nowy komputer dla biura Koordynatora Medycznego PPPSBuN. Sprzęt ten
jest niezbędny w pracy Pani statystyk, posiada szybkie i nowoczesne oprogramowanie. Za ten
prezent serdecznie dziękujemy 

W trakcie wizyty w Poznaniu goście obserwowali pracę ośrodka GinekologicznoPołożniczego I poziomu referencyjności PPPSBuN na ul. Polnej w Poznaniu. Spotkanie
odbyło się Klinice Zakażeń Noworodka gdzie Kierownikiem jest dr hab. med. Jan Mezela.
Pani dr med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk - lekarz neonatolog wraz ze współpracownikami
pokazali gościom pracę na I poziomie referencyjności: badanie screeningowe słuchu
przy użyciu otoemisji u noworodka, wypełnianie ankiet dotyczących czynników
ryzyka, wpisywanie uzyskanych wyników badań do terminala Centralnej Bazy Danych,
i udzielanie porad matce przy wypisie.
Następnie goście odwiedzili Klinikę Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej przy
- Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej po serdecznym powitaniu
oprowadził gości po wszystkich oddziałach, pracowniach i bliku operacyjnym. Zaszczytem dla
naszych gości była rozmowa z Panią dr hab. med. Bożeną Woźnicą-Kierownikiem Katedry i Kliniki
Foniatrii i Audiologii. Dotyczyła ona diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci z niedosłuchem
na II i III poziomie referencyjności.
Kolejna część wizyty odbyła się w Pracowniach Audiometrycznych, których Kierownikiem
jest dr hab. med. inż. Piotr Świdziński. Ciekawe spostrzeżenia i tematy dotyczące sprzętu
przekazanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz metodologia badań
bardzo zainteresowały gości.
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5. RAPORT Z KONFERENCJI W CERNOBBIO - WŁOCHY
(mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski)
W dniach 05.06.2014-07.06.2014 roku w miejscowości Cernobbio we Włoszech, odbyła
się międzynarodowa konferencja „HEAL 2014 - Słyszenie podczas życia - Wczesna interwencja
kluczem do lepszej ochrony słuchu”. Organizatorami konferencji byli Profesor Ferdi Grandori
Paglialonga, Deborah Hayes, Larry Humes.
W konferencji wzięło udział około 600 uczestników z 52 państw z całego świata.
Zaprezentowano ponad 200 wystąpień ustnych oraz 118 doniesień sesji plakatowej. Tematy
wystąpień zaproponowane przez Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zostały wysoko ocenione przez członków
komitetu naukowego zjazdu i
Konferencja podzielona była na trzy panele. Pierwszy z nich obejmował badania
przesiewowe słuchu i wczesne rozpoznanie. Poruszano tematy takie jak: badania screeningowe
noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, osób dorosłych oraz osób w wieku
podeszłym. Omawiano różne formy screeningu, techniki przeprowadzania badań oraz rodzaje
stosowanego sprzętu. Prezentowano nowoczesne metody oceny audiologicznej. Przedstawiano
programy wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia niedosłuchu omawiając główne
zasady funkcjonowania programów przesiewowych, protokoły postępowania, realizacji
oraz sposoby kontroli jakości wraz z przedstawieniem metod zapobiegania utraty słuchu.
Zostały poruszone zagadnienia kliniczne, problemy z podejmowaniem decyzji oraz polityki
prozdrowotnej.
Drugi panel poświęcony był strategiom interwencji i rehabilitacji osób z rozpoznanym
niedosłuchem. Zaprezentowano rozwój oprzyrządowania medycznego oraz urządzeń
poprawiających jakość słyszenia, między innymi implantów ślimakowych. Omawiano metody
treningu słuchowego, podejścia psychospołecznego oraz możliwości korzystania z e- medycyny.
Podkreślano dużą rolę rodziców i opiekunów w procesie rehabilitacji dzieci.
Panel trzeci poruszał tematy dotyczące mechanizmów i skutków utraty słuchu.
Omawiano podstawowe badania niezbędne do wykrycia wady słuchu, metody oceny
postępu rozwoju mowy i języka, przyczyny utraty słuchu: genetyczne, związane z czynnikami
ryzyka i czynnikami szkodliwymi, utratę słuchu związaną z wiekiem, schorzenia, choroby
współistniejące i zespoły wad. Dyskutowano również o wpływie zaburzeń słuchu
na komunikatywność, problemy psychologiczne, społeczne i rodzinne.
Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) reprezentowane było przez dr n. med. Piotra Dąbrowskiego,
mgr Grażynę Greczka oraz dr n. med. Macieja Wróbla. Polski Program Powszechnych
Przesiewowych badań Słuchu u Noworodków promowany był w trzech wystąpieniach.
W pierwszym wystąpieniu pt. „Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program – from
wyjaśnienie głównych celów i metod, aż do zaprezentowania najważniejszych wyników
i osiągnięć Programu.
Drugie wystąpienie pt. „Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program
- 10 Years of Experience”– znalazło się w sesji specjalnej, w której uczestniczyło 15 państw
z całego świata. W tej sesji polski Program Badań Przesiewowych Słuchu wypadł bardzo dobrze.
Świadczyło o tym przedstawienie Polski przez inne kraje biorące udział w sesji, jako dobry
przykład działania programu badań przesiewowych słuchu. Podkreślano, że nasz Program
cechuje się ujednoliconymi standardami i metodami badawczymi, obejmuje swoim zasięgiem
całe terytorium Polski - wszystkie dzieci urodzone w Polsce mają możliwość przejścia bezpłatnie
takiego badania, ze zgłaszalnością wynoszącą ponad 96% - jest to ewenement wśród innych
państw prowadzących badania screeningowe.
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Universal Neonatal Hearing Screening Program and its impact on hearing loss incidence”
prezentowało czynniki
ryzyka wystąpienia niedosłuchu, częstości występowania
niedosłuchu w poszczególnych grupach czynników ryzyka, problemy z interpretacją informacji
wpisywanych do Centralnej Bazy Danych PPPBSuN oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
Wszystkie trzy prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
Otrzymaliśmy wiele pytań odnośnie funkcjonowania Programu w Polsce. Szczególnie duże
zainteresowanie dotyczyło zgłaszalności na drugi poziom referencyjny – wszyscy dyskutujący
zwracali uwagę na dużą rolę rodziców w kolejnych etapach Programu, czynników ryzyka
wystąpienia niedosłuchu oraz ich implikacji klinicznych. Zadawano również pytania dotyczące
zakażeń TORCH szczególnie wirusa opryszczki, CMV oraz poliwalentnych szczepionek
ochronnych.
Podczas konferencji prezentowany był program HORYZONT2020 - ogólnoeuropejski
program gromadzący informacje o funkcjonowaniu programów powszechnych badań
przesiewowych słuchu, wzroku i mowy, gdzie również jesteśmy jednym z członków
biorących udział w tym międzynarodowym projekcie. Podczas prezentacji Polska została
wymieniona, jako jedno z wiodących państw pod względem zgłaszalności i zasięgu działania
badań przesiewowych słuchu oraz ujednoliconego sposobu postępowania co do wszystkich
badanych noworodków. Osoby biorące udział w dyskusji podkreślały, że bardzo trudne jest
uzyskanie dobrego współczynnika zgłaszalności na dalszą diagnostykę (drugi poziom), który
wynosi w różnych państwach od 13% do 45%. Na tym tle polski Program Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, ze współczynnikiem 58% prezentował się
wyjątkowo dobrze. Wnioski z dyskusji wskazywały na wieloczynnikowe problemy z uzyskaniem
wysokiego odsetka zgłaszalności. Problem ten stanowi źródło do głębokiej analizy zagadnienia,
nad czym pracują wszystkie państwa prowadzące skreening słuchowy u noworodków. Biuro
Koordynatora Medycznego Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków od ponad 4 lat
poprzez systematyczną kontrolę jakości oraz wieloczynnikową analizę z roku na rok uzyskuje
poprawę zgłaszalności na poziomie diagnostycznym osiągając współczynnik 58% (na drugim
poziomie).
Podczas dyskusji nad referatami prezentowanymi przez nasz zespół padło pytanie
znało ideę i działalność Fundacji WOŚP - rozpoznawany był symbol czerwonego serca.
Wielu ekspertów międzynarodowego gremium zaskoczonych było tym, że Fundacja WOŚP
była w stanie, jako instytucja pozarządowa rozwinąć tak dobrze działający system badań
screeningowych o zasięgu obejmującym całą populację noworodków jednego państwa.
Dyskutanci wskazywali na konieczność okresowej wymiany sprzętu i stałego dokształcania
personelu. Wiele ośrodków prowadzących badania przesiewowe przedstawiało ten problem
w swoich prezentacjach, gdzie pokazano spadek skuteczności badań słuchu wraz ze zużyciem
sprzętu i
i wykształcone odchodziły i na ich miejsce zatrudniano nowe osoby bez odpowiedniego
doświadczenia. Ten problem widoczny jest również retrospektywnie w naszych badaniach
–2009 rok, kiedy nastąpiła wymiana sprzętu. Rozumiejąc ten problem już dużo wcześniej biuro
koordynatora medycznego badań przesiewowych słuchu u noworodków wraz z Fundacją
WOŚP organizuje cykliczne konferencje naukowo-szkoleniowe dla personelu medycznego I i II
poziomu.
Ważne jest, aby promować Polski program badań przesiewowych słuchu w Europie
i na świecie, ponieważ stanowi on dobry przykład wspólnego działania lekarzy, pielęgniarek,
położnych rehabilitantów i rodziców w dążeniu do wykrycia niedosłuchu w jak najkrótszym czasie.
Pokazuje również jak bardzo istotną rolę spełniają jednostki pozarządowe (Fundacja WOŚP)
prozdrowotnych.
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7. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PROGRAMU – PROBLEMY NA STYKU I i II POZIOMU
– raport z Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Słuch Noworodka”
(dr med. Maciej Wróbel, mgr Grażyna Greczka)
W ciągu 11 lat działania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków do Centralnej Bazy Danych wprowadzono ponad 4 miliony noworodków.
Jest to ogromny sukces osiągnięty przez lekarzy, pielęgniarki oraz osoby wprowadzające dane.
W maju 2013 roku zlikwidowano żółtą kopię kart badania przesiewowego słuchu, diagnostyki
audiologicznej oraz interwencji audiologicznej. Centralna Baza Danych stała się jedynym
źródłem informacji o dzieciach biorących udział w Programie, dlatego wszystkie informacje
należy wprowadzać niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Zdecydowana większość ośrodków I poziomu wprowadza dane na bieżąco - tymośrodkom
serdeczniedziękujemy!Wniektórychośrodkachnotujemyjednakbrakiwewpisach. Z doświadczenia
wiemy, że w natłoku pracy trudno jest nadrobić nawet jedno- dwu miesięczne zaległości.
Nie wprowadzanie dziecka, wyników badania przesiewowego lub wyników kolejnego badania
przesiewowego do Centralnej Bazy Danych to najczęstsze problemy związane z ośrodkami
I stopnia. Jeżeli u dziecka nie wykonano badania przesiewowego, bez względu na powód,
należy takie dziecko wprowadzić do Centralnej Bazy Danych. W przypadku awarii aparatu
do wykonywania pomiarów otoemisji akustycznej należy jak najszybciej zgłosić to w serwisie.
W przypadku awarii terminala do wprowadzania danych prosimy o szybki kontakt z Biurem
Obsługi Klienta, gdzie otrzymacie Państwo pomoc (patrz s. 23).
Kolejnym bardzo często poruszanym problemem są czynniki ryzyka wystąpienia
niedosłuchu. U dzieci z czynnikami ryzyka w 71% przypadków występują pojedyncze czynniki
w pozostałej grupie 29% występują dwa lub więcej czynników u jednego dziecka (patrz Tabela 1).
Tabela 1. Odsetek niedosłuchów u dzieci z pojedynczym czynnikiem ryzyka z 2013 roku
Lista czynników ryzyka

Czynnik
ryzyka

Występowanie
w populacji %

Kontrola %

Norma %

Niedosłuch %

Razem

Jeden CR

70.9%

11.7%

88.28%

4.04%

niedosłuch w rodzinie

CR1

15.3%

11.7%

88.34%

5.98%

wada wrodzona głowy lub szyi

CR2

2.4%

48.9%

51.09%

31.90%

zespół wad wrodzonych

CR3

0.0%

-

-

-

wcześniactwo

CR4

2.3%

16.8%

83.19%

4.09%

leki ototoksyczne

CR5

32.1%

9.3%

90.66%

2.41%

infekcje TORCH

CR6

10.8%

7.6%

92.36%

2.04%

niska waga urodzeniowa <1500g

CR7

1.0%

27.0%

73.04%

5.77%

Apgar < 4 w pierwszej minucie

CR8

4.7%

10.6%

89.39%

2.20%

Apgar < 6 w piątej minucie

CR9

0.4%

18.7%

81.26%

1.53%

żółtaczka wymagająca transfuzji

CR10

0.5%

11.0%

88.95%

1.56%

zapalenie opon mózgowordzeniowych

CR11

0.1%

15.2%

84.83%

7.25%

intensywna terapia >7 dni

CR12

1.1%

15.8%

84.25%

3.55%

sztuczna wentylacja

CR13

0.2%

16.5%

83.50%

3.05%

Źródło: Th
Program and its impact on hearing loss incidence, M. Wróbel et al., 2013
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Duża liczba zaznaczanych czynników ryzyka generuje dużą liczbę pacjentów na II poziomie,
a duża liczba pacjentów kierowanych na II poziom ogranicza dostępność do konsultacji. Należy
unikać sytuacji, kiedy czynniki ryzyka takie jak leki ototoksyczne wprowadzane są do Centralnej
Bazy Danych bez uzasadnionej przyczyny. Aby nie popełniać takich błędów proponujemy
postępowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w konsensusie prezentowanym w dalszej
części biuletynu „Uszko”(patrz s. 24).
Wzrastająca liczba dzieci z grup ryzyka na I poziomie sprawia, że w ośrodkach II poziomu
wydłuża się czas oczekiwania na wizytę kontrolną. Największy odsetek dzieci z czynnikami
ryzyka wystąpienia niedosłuchu, nieprawidłowym zapisem otoemisji akustycznej lub bez
badania przesiewowego na I poziomie notuje się w województwach łódzkim oraz śląskim,
natomiast najmniejszy w województwie świętokrzyskim (patrz Rysunek 1a).
Rysunek 1. Problemy na styku I i II poziomu PPPBSuN

a) Procent dzieci kierowanych na II poziom

c) Procent stawianych diagnoz

b) Zgłaszalność na II pozom

d) Dzieci z prawidłowym OAE
bez CR na II poziomie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnej Bazy Danych PPPBSuN z 2013 roku.

Najniższą zgłaszalność na dalszą diagnostykę w ośrodkach II poziomu zanotowano
w województwach pomorskim (37,5%) oraz warmińsko-mazurskim (44,3%), a najwyższą
w województwach podlaskim (74,9%) i podkarpackim (75,5%) (patrz rys1.b). Powodem tak
niskiej zgłaszalności był brak kontraktów z NFZ, zaległości we wpisach do Centralnej Bazy Danych
w niektórych ośrodkach oraz dalsza diagnostyka prowadzona w ośrodkach nie uczestniczących
w Programie. W przypadku odsetka stawianych diagnoz końcowych (patrz Rysunek 1c) najlepiej
wypada województwo świętokrzyskie. W 96% przypadków podczas wizyty wpisywana
jest tutaj diagnoza końcowa. Najgorzej pod tym względem wypada województwo
lubelskie, gdzie jedynie 59% wizyt kończy się postawieniem diagnozy. Na wizytę kontrolną
na II poziomie coraz częściej zgłaszają się dzieci z prawidłowym zapisem badania
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OAE, u których nie wystąpiły czynniki ryzyka okresu ciąży lub noworodkowego (patrz
Rysunek 1d). W grupie tej mogą znajdować się dzieci, które po wypisaniu z oddziału
noworodkowego traﬁły do oddziałów kardiologicznych, intensywnej terapii, chirurgicznych,
onkologicznych lub chorób zakaźnych. Należy objąć je szczególną uwagą, ponieważ pobyt
na oddziałach specjalistycznych może stanowić istotny czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu.
Poniżej prezentujemy kilka problemów, które prowadzą do pogorszenia jakości danych
wprowadzanych do bazy PPPBSuN oraz opisujemy jak sobie z nimi radzić.
Zdrowia Dziecka natomiast nie zawsze wprowadzają te informacje do Centralnej Bazy Danych.
Dane należy wprowadzać na bieżąco, nie później niż do końca każdego miesiąca.
2. Zdarzają się przypadki, że w ośrodkach I poziomu do Centralnej Bazy Danych wprowadzane
jest tylko pierwsze badanie OAE pomimo wykonania kolejnych badań u jednego dziecka.
Prowadząc statystyki dotyczące wyników badania OAE na I poziomie zawsze bierzemy pod uwagę
ostatnie badanie, jakie przeprowadzono w danym ośrodku. Notujemy sytuacje, gdy do Centralnej
Bazy Danych, jako ostatnie badanie wpisywane jest badanie tylko z jednego ucha. Oznacza to,
że w części przypadków ostatnie badanie zapisane jest w postaci: brak badania w jednym uchu
oraz wynik badania OAE w drugim uchu. Powoduje to przypisanie takiego dziecka w module
raportującym do grupy dzieci z nieprawidłowym wynikiem otoemisji w przynajmniej jednym
referencyjności.
Starajmy się unikać takich sytuacji. Powtarzajmy badanie OAE dla obydwu uszu
oraz wpisujmy wszystkie badania do bazy danych. Są to niezmiernie ważne informacje, dzięki
którym możemy tworzyć rzetelne raporty dotyczące częstości występowania niedosłuchu.
3. Pamiętajmy, że niedosłuch nabyty z wiekiem u osób starszych w rodzinie nie jest
czynnikiem ryzyka wystąpienia niedosłuchu u noworodka, podobnie podanie jednej
dawki leku z grupy leków ototoksycznych również nie jest czynnikiem ryzyka.
Natomiast aktywacja wirusa opryszczki u matki podczas ciąży i w okresie
okołoporodowym kwaliﬁkuje się, jako czynnik ryzyka wystąpienia niedosłuchu.
Chodzi tu zarówno o opryszczkę wargową spowodowaną wirusem HSV1
jak i opryszczkę narządów rodnych HSV2 – w tym przypadku zawsze należy wkleić
audiologiczną.
4. Ośrodki II poziomu nie wprowadzają wszystkich wizyt do Centralnej Bazy Danych. Należy
wprowadzać każdą wizytę, jaką dziecko odbyło w ramach Programu PPPBSuN. Pozwoli nam
to oszacować, jaka jest średnia liczba wizyt dla jednego dziecka, u którego występuje niedosłuch
lub jego podejrzenie. Jest to również ważna informacja dla NFZ, kiedy staracie się Państwo
o zwiększenie kontraktu.
5. Ośrodki diagnostyczne nie wpisują diagnozy końcowej. Podczas każdej wizyty na II poziomie,
jeżeli tylko jest to możliwe należy wprowadzać diagnozę końcową nawet, jeżeli dziecko
wymaga dalszego diagnozowania. W raportach tworzonych przez biuro Koordynatora
Medycznego pod uwagę brana jest zawsze informacja z ostatniej wizyty, jaką dziecko odbyło
w Państwa ośrodku.
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8. DLACZEGO W BADANIACH PRZESIEWOWYCH SŁUCHU U NOWORODKÓW WYKORZYSTUJEMY
REJESTRACJĘ OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ WYWOŁANEJ (TEOAE- Transiently Evoked

i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dr hab. Piotr Świdziński)
Słuch dziecka jest niezbędny w procesie rozwoju mowy czynnej. Stąd niezmiernie
ważnym staje się wczesna ocena jego stanu. Słyszenie jest funkcją wrodzoną, rozumienie,
kojarzenie czy pamięć słuchowa jest funkcją rozwijającą się od pierwszych minut po urodzeniu.
Wcześnie czy bardzo wcześnie wykryte wady słuchu objawiające się niedosłuchem pozwalają
nam wdrożyć odpowiednie leczenie zachowawcze czy operacyjne oraz szybką rehabilitację,
powodującą prawidłowy rozwój procesu komunikatywnego dziecka. Dzięki programowi WOŚP
proces ten odbywa się na trzech etapach. Na etapie wczesno-noworodkowym ( na oddziałach
noworodkowych) wykonujemy proste skryningowe badanie obiektywne słuchu, ale nie jest
to badanie ilościowe określające typ i głębokość niedosłuchu. Jest to badanie określające
sprawność w zasadzie tylko jednego, jakże ważnego elementu wybranego z całego narządu
słuchu, a mianowicie jego receptora.
Każdy narząd zmysłu człowieka ( węch, smak, dotyk, słuch i wzrok) posiada receptory.
Receptorem narządu wzroku są czopki i pręciki rozmieszczone na powierzchni siatkówki oka,
smaku- kubki smakowe rozmieszczone po bu stronach w części górnej języka itd. W uchu jest nim
komórki słuchowe zewnętrzne i wewnętrzne odpowiedzialne za słyszenie. One właśnie odgrywają
najważniejszą funkcję dla prawidłowego słyszenia – zamieniają bodźce nieswoiste dla organizmu
( dźwięki otoczenia) w bodźce swoiste (impulsy nerwowe). Bez receptora na pewno
nie będziemy słyszeć, a jego częściowe uszkodzenie spowoduje niedosłuch różnego stopnia.
Dla zobrazowania metodyki badań przesiewowych słuchu na I etapie oprzemy się na prostym
schemacie ucha rys.1
Rysunek 1. Schemat budowy ucha z zaznaczonym receptorem (ślimak) i sondą do przeprowadzenia
badania otoemisji akustycznej TEOAE

Sonda do
otoemisji

Źródło: opracowanie własne.
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Umieszczona w kanale zewnętrznym ucha sonda akustyczna wysyła do ucha sygnał
dźwiękowy w postaci powtarzających się wielokrotnie krótkotrwałych trzasków. Trzaski
te przechodzą przez błonę bębenkową, łańcuch kosteczek słuchowych w uchu
w tym samym czasie wszystkie struktury aktywne receptora (słuchowe komórki
zewnętrzne) (lit.1). Część energii akustycznej zostaje odbita od struktur ucha
zewnętrznego i środkowego i stanowi jej część liniową( w okienku „response FFT” kolor
wiśniowy - rys. 2), a część odbija się od struktur ślimaka (słuchowe komórki rzęsate)
i stanowi jej część nieliniową( w okienku „response FFT” kolor niebieski - rys. 2). Odpowiedzi
rozdział energii na liniową i nieliniową wyraźnie można zaobserwować w aparaturze Kempa
ILO92 (lit.2).
Rysunek 2. Częściowy wynik badania TEOAE u tygodniowego dziecka przy użyciu aparatury ILO-92

Wynik prawidłowy

Źródło: opracowanie własne.
parametrów badania, mniej istotnych. Sumaryczny wynik energii nieliniowej produkowanej
przez receptor opisany jest jako „wave repro” i w pokazanym przykładzie stanowi on 95 %,
co jest wynikiem bardzo dobrym. W aparaturze używanej na oddziałach neonatologicznych
nie ma wyniku procentowego tylko słowo PASS lub REFER (prawidłowy lub nieprawidłowy).
Zatem w drugiej czy trzeciej dobie życia noworodka sprawdzamy, czy receptor
słuchu jest prawidłowo funkcjonujący (PASS), czy nie (REFER). Nie oceniamy stopnia
utraty słuchu, ponieważ te badania obiektywne są bardzo skomplikowane i czasochłonne,
a tak wcześnie nie muszą być wykonywane.
Jeśli na tym etapie uzyskamy wynik
negatywny, kierujemy dziecko do badań bardziej szczegółowych na etap II, a jeśli i tutaj
potwierdzi się niedosłuch dziecko przechodzi na etap III, gdzie po dokładnej diagnostyce
wdraża się leczenie i później rehabilitację. Cały ten trzystopniowy cykl monitoringu kończy
się najpóźniej w 6 miesiącu życia dziecka. Dziecko niedosłyszące ma już wtedy własne
ślimakowym. Wytwarzanie świadomej mowy u niemowlęcia zaczyna się w zasadzie dopiero
po pierwszym roku życia.

20

Wracając do I etapu badań przesiewowych słuchu stawiamy pytanie, dlaczego już tam
nie diagnozować bardziej szczegółowo. Nie ma sensu otwierać na nowo dyskusji o słuszności bądź
nie tego właśnie podejścia do skryningu. Jak pokazują lata naszych doświadczeń program wdrożony
w 2003 roku funkcjonuje w Polsce bardzo dobrze i efektywnie.
Literatura:
1. Świdziński P., Otoemisje akustyczne, rozdz. w Audiologia Kliniczna-zarys , red. A.
Pruszewicz,
Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, wyd.III, Poznań 2003, s. 307-317.
2.
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9. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WPROWADZANIA DANYCH DO CENTRALNEJ
BAZY DANYCH
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Jakie są sposoby nawiązywania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta?
Dostępne są dwa kanały komunikacyjne. Pierwszy to telefon stacjonarny o numerze 022 389
60 19. Drugi kanał to system wysyłania wiadomości w aplikacji terminalowej.
2. Co to jest i jak funkcjonuje HelpDesk?
HelpDesk to inaczej Biuro Obsługi Klienta. Jest to komórka organizacyjna odpowiedzialna
za pomoc techniczną w sprawach dotyczących PPPBSuN.
3. Zakładanie konta krok po kroku.
Konto użytkownikom zakłada HelpDesk. Potrzeba założenia konta dla nowego użytkownika
musi być zgłoszona przez system wysyłania wiadomości z aplikacji terminalowej przez
osobę mającą już założone konto w danym ośrodku. Podać należy imię i nazwisko nowego
użytkownika oraz sugerowane hasło. HelpDesk poinformuje o założeniu nowego konta (loginu
i hasła) poprzez system wysyłania wiadomości. Można również zadzwonić na numer HelpDesk
– tylko w celach informacyjnych, konto nie zostanie założone w ten sposób.
4. W jaki sposób zgłaszać problemy z OtoReadem?
fax. 022 625 45 12, e-mail:
5. Sposoby zamawiania materiałów eksploatacyjnych?
Należy zamawiać materiały eksploatacyjne (naklejki, ankiety) poprzez system wysyłania
wiadomości w aplikacji terminalowej.
6. W jaki sposób logować się do terminala?
Należy zawsze używać swojej nazwy użytkownika w wypadku, kiedy terminal jest już zalogowany
na inną osobę należy opuścić aplikację i zalogować się swoimi danymi. Wynika to z ustawy
o ochronie danych osobowych a w szczególności o chronieniu zbiorów danych wrażliwych
i medycznych.
7. Co robić, gdy terminal lub aplikacja nie łączy się z serwerem?
Najpierw powinniśmy poprosić lokalnego informatyka o pomoc. We wszystkich dotychczasowych
przypadkach w ciągu ostatniego roku brak połączenia z serwerem wynikał ze zmian w sieci
lokalnej lub braku Internetu w ośrodku, przez co aplikacja nie mogła się połączyć.
Jeśli potrzebna interwencja telefoniczna osoby technicznej z HelpDesk – prosimy o kontakt
telefoniczny informatyka.
8. Kto może wprowadzać dane dotyczące zakładki „badanie przesiewowe”?
Tylko ośrodki pierwszego poziomu powinny wprowadzać dane dotyczące badania
przesiewowego. Ośrodki wyższego poziomu powinny posługiwać się zakładkami
„Diagnostyka audiologiczna” oraz „Postępowanie terapeutyczne”.
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10. KONSENSUS LEKÓW OTOTOKSYCZNYCH
dr med. Piotr Dąbrowski)

Wytyczne

dotyczące rejestracji czynnika ryzyka określanego jako „leki ototoksyczne”
w bazie danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków, a w szczególności stosowania leków zaliczanych do grupy
aminoglikozydów.
Szanowni Państwo,
od początku trwania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków lista
czynników ryzyka obejmuje 13 punktów. Analizy statystyczne bazy danych Programu z ostatnich
10 lat wykazały, że spośród wszystkich odnotowanych czynników ryzyka na I poziomie referencji
71% występowało jako izolowany wskaźnik ryzyka, a pozostałe rejestrowano w sprzężeniach
z innymi (maksymalnie do 6 czynników jednocześnie u jednego dziecka) (1).
Najczęściej zaznaczanym czynnikiem ryzyka podczas badania przesiewowego na I poziome
referencyjnym (aż 32%) jest czynnik określany, jako „leki ototoksyczne”, natomiast w samej
bazie nie jest dokładnie sprecyzowane, czy podawanie leków dotyczyło nowo narodzonego
dziecka czy matki.
Dalsze analizy statystyczne nie potwierdziły istotnych zależności pomiędzy częstością
występowania niedosłuchu w populacji ogólnej a częstością występowania niedosłuchu
u dzieci, u których pierwotnie zarejestrowano prawidłowy wynik badania przesiewowego
oraz pojedynczy czynnik ryzyka – „leki ototoksyczne”.
Należy pamiętać, że ww. grupa dzieci wymagała konsultacji, co mogło prowadzić
do ograniczenia dostępności i wydłużania się terminów na II i III poziomie. Z kolei taka sytuacja
mogła się przekładać na niskie wyniki zgłaszalności na wyższych poziomach, bądź ze względu
na ograniczoną dostępność, bądź z powodu bagatelizowania roli leków uznawanych
za ototoksyczne, podawanych matce, co nie przekładało się na nieprawidłowe wyniki podczas
badań przesiewowych.
Równocześnie wytyczne konsensusu dotyczącego badań przesiewowych słuchu u noworodków
z 2007 roku (2) przedstawiają listę czynników ryzyka obejmującą 11 punktów, w których
leki ototoksyczne nie stanowią odrębnego punktu, a są jedynie częścią punktu związanego
z pobytem dziecka na oddziale intensywnej terapii.
W obliczu uzyskanych danych oraz już istniejących wskazówek na temat wczesnej diagnostyki
słuchu u noworodków (2) przedstawiamy Państwu nowe wytyczne dotyczące rejestracji
czynnika ryzyka określanego jako „leki ototoksyczne” w bazie danych Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, a w szczególności stosowania leków zaliczanych
do grupy aminoglikozydów.
1. Leki podawane matce podczas ciąży, kwaliﬁkowane, jako ototoksyczne, nie powinny
być rejestrowane w bazie danych Programu i stanowić powodu do kierowania dziecka na II
poziom referencji
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Programu PPBSuN, a tym samym powinny być rejestrowane w centralnej bazie Programu, gdy:
a. podawane były podczas pobytu dziecka na oddziale intensywnej opieki medycznej
lub innych oddziałach zabiegowych,
b. stosowane były w dawkach przekraczających dawki terapeutyczne
(np.terapia powyżej 7 dni),
c. stosowane były w skojarzeniu z innymi lekami ototoksycznymi
d. stosowane były przy współistnieniu innych czynników ryzyka.
Należy pamiętać, że:
1. Aminoglikozydy to skuteczne i bezpieczne leki w terapiach zakażeń bakteryjnych
2. W przypadkach podejrzenia zwiększonej wrażliwości na aminoglikozydy lub wystąpienia
uszkodzenia słuchu w rodzinie wskazane jest skierowanie na badania w kierunku obecności
mutacji genowej powiązanej ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia słuchu (konsultacja
genetyczna)
3. Lista leków ototoksycznych obejmuje przede wszystkim 5 podstawowych grup:
a. antybiotyki aminoglikozydowe (m.in. amikacyna, biodacyna, gentamycyna,
b. antybiotyki glikopeptydowe (przede wszystkim wankomycyna, tobramycyna),
c. diuretyki pętlowe (furosemid, kwas etakrynowy),
d. cytostatyki,
e. niesterydowe leki przeciwzapalne.

Piśmiennictwo:
the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program and its impact on hearing loss incidence.
programs. Pediatrics 2007;120:898-921.
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11. PYTANIA Z DYSKUSJI PORUSZONE NA KONFERENCJI SZKOLENIOWO-NAUKOWEJ
„SŁUCH NOWORODKA” W POZNANIU w dniu 28 listopada 2013 roku
(mgr Katarzyna Mikołajczak)
•

Pytanie:

Czy dziecko z niepewnymi wynikami wprowadzamy do Programu?

Odp.: dr Maciej Wróbel
Tak zawsze. Każde dziecko musi być wpisane do centralnej bazy danych.
•

Pytanie: Czy trzeba wpisywać wszystkie wizyty do bazy?
Jeśli dużo dzieci ucieka np. rodziny zastępcze, adopcje, a nie ma możliwości wejścia
do terminala i wpisania wizyty oraz nie chcą rodzice podać danych dziecka, co robić?

Odp.: dr Maciej Wróbel
Zawsze wpisujemy do bazy danych każde dziecko, trzeba wpisać nowe dziecko, nowe nazwisko,
a stare dane zostawić.
•

Pytanie: Czy można zaznaczyć w centralnej bazie danych, że został wykonany telefon
do rodzica w sprawie umówienia się na wizytę, aby nasza praca została zanotowana?

Odp.: dr Maciej Wróbel
Rejestrujemy tylko tych, który się zgłosili.
•

Pytanie: Czy ośrodki II poziomu biorące udział w Programie mogą liczyć na wymianę bądź
doposażenie sprzętu?

Fundacja WOŚP dysponuje środkami na zakup sprzętu w ramach Programu Powszechnych
Przesiewowych Badan Słuchu u Noworodków. Proszę wysyłać na adres fundacji prośbę o doposażenie
wraz z uzasadnieniem.
•

Pytanie: Jak postępować z dziećmi z rozszczepem podniebienia? Co robić?

Odp.: dr Hanna Czerniejewska
Z takim dzieckiem nie czekamy. Musi być wykonane ABR przed zabiegiem lub operacją na rozszczep
podniebienia.
– Każde dziecko z rozszczepem podniebienia ma problem z niedosłuchem
typu przewodnictwa.


Prośba:
Prosimy o nałożenie obowiązku dla lekarzy rodzinnych o sprawdzanie wklejki
w Książeczce Zdrowia Dziecka, Ministerstwo musi wprowadzić wymóg. Prosimy także o ulotki
dla lekarzy rodzinnych ponieważ zdarzyło się, że dziecko w 5 lub 6 roku życia dotarło na oddział
z żółtą wklejką, której nie zauważył lekarz rodzinny.



Prośba: Wszelkie kłopoty i pomoc można uzyskać w Poradni Patologii Noworodka, ponieważ
mają większe kompetencje i mogą kierować na inne badania niż lekarze rodzinni – uczulać
rodziców, że mogą tam się zgłaszać.



Prośba: Prośba o pomoc w sprawach informatycznych.
W oddziale był problem z serwerem i informatycy nie byli wstanie nic zrobić przez
to nie wpisywali badań do bazy danych.

Odp.: inż. Paweł Krawczyk
Wszystko jest notowane, trzeba dzwonić na HelpDesk i zawsze jesteśmy otwarci na pomoc nawet jeśli
to wymaga czasu to chętnie pomożemy, ale prosimy również o cierpliwość w rozwiązaniu problemów.

Proszę kierować telefony i pisma do Fundacji do p. Joanny Dzyban
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12. DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTEJ W BAZIE DANYCH PROGRAMU
Wszystkie dane gromadzone są dzięki Państwa pracy. Dlatego też, zebrane informacje
w centralnej bazie danych mogą być udostępniane osobom prowadzącym badania i analizy
w ramach prac badawczych. Jedynym zobowiązaniem osoby ubiegającej się o informacje
z bazy danych jest ich opublikowanie na łamach czasopisma polskiego lub zagranicznego
z zaznaczeniem pochodzenia danych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące ubieganie się o dane podane są poniżej:
List do Koordynatora Medycznego z podaniem informacji:
- imię i nazwisko osoby występującej o dane,
- ośrodek, z którego dana osoba pochodzi oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon),
- cel wykorzystania danych (np. analiza środowiskowa, praca magisterska, praca doktorska,
itp.),
- zakres danych (opis potrzebnych informacji),
- oświadczenie, w którym autor pracy zobowiązuje się ja opublikować w czasopiśmie polskim
lub zagranicznym z podaniem informacji:
„Informacje uzyskano z centralnej bazy danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków, prowadzonej [przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.”
List należy przesłać na adres Koordynatora drogą:
- elektroniczną:
- tradycyjną:

koordynator.sluch@wosp.org.pl
Biuro Koordynatora Medycznego Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

Wzór podania dostępny na stronie www.sluch.ump.edu.pl
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13. DANE ADRESOWE BIURA KOORDYNATORA MEDYCZNEGO PROGRAMU
POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
ul. Dominikańska 19 c, 02-738 Warszawa
tel. 022 853 45 29
e-mail: wosp.org.pl
www.wosp.org.pl
CENTRUM STOMATOLOGII
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU
ul. Bukowska 70 , 60-812 Poznań
tel. 061 854 73 17 fax. 061 854 73 18
e-mail: koordynator.sluch@wosp.org.pl
Uprzejmie informujemy o nowej stronie internetowej, na której mogą Państwo zasięgnąć
interesujących wiadomości o działalności Biura Koordynatora Medycznego

www.sluch.ump.edu.pl
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14. ZDJĘCIA Z KONFERENCJI SZKOLENIOWO-NAUKOWEJ „SŁUCH NOWORODKA”
20 listopada 2013 roku

29

30

15. BAZA ADRESOWA II I III POZIOMU REFERENCYJNOŚCI
Pełna lista ośrodków prowadzących diagnostyką i rehabilitację słuchową u dzieci
zamieszczona jest na stronie internetowej.

www.sluch.ump.edu.pl

www.wosp.org.pl

Znajdziecie Państwo tam także informację dotyczące zamówień druków, wzory pism oraz
aktualności dotyczące działalności biura.

Dziękujemy za wsparcie 23. Finału!
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