1

Spis treści
1. List przewodni - Jurek Owsiak ............................................................................................................. 3
2. List przewodni - Prof. dr hab. Witold Szyfter ..……………………………………………………………….................... 4
3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SŁUCH NOWORODKA.................................................................. 5
4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NEONATUS - dr hab. Jan Mazela,
dr Piotr Dąbrowski, dr Katarzyna Wróblewska-Seniuk ............................................................................ 6
5. Badania obiektywne słuchu z zastosowaniem bodźca CHIRP - mgr Bogna Małaszyńska,
dr hab. Piotr Świdziński ........................................................................................................................... 7
6. Otologia 2015 - mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski ................................................................ 10
7. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Niesłyszący Na Pomorzu - mgr Grażyna Greczka,
dr Piotr Dąbrowski ................................................................................................................................ 11
8. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na Interdyscyplinarnej Konferencji Szkoleniowej „Projekt badań z zastosowaniem Polskiego
Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Prof. Edwarda Ozimka”
– etap I. - mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych .............................................................................. 12
9. Kryteria przyłączenia do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków mgr Joanna Dzyban, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych .............................................................. 13
10. Kryteria otrzymania nowego sprzętu od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mgr Joanna Dzyban, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych .............................................................. 17
11. Raport roczny za 2015 rok - mgr Grażyna Greczka
................................................................... 18
12. Działalność naukowa Biura Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków - mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski ........................................... 21
13. Apel o stałą aktualizację Centralnej Bazy Danych - mgr Monika Zych ............................................... 23
14. Jak wpisywać dane do Centralnej Bazy Danych? - inż. Paweł Krawczyk .......................................... 24
15. Zakładka dla rodziców - mgr Monika Zych ....................................................................................... 32
16. Dostęp do informacji zawartej w Centralnej Bazie Danych Programu ............................................ 33
17. Baza adresowa II i III poziomu referencyjności ................................................................................ 34
18. Dane adresowe Biura Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków .......................................................................................................................... 35

Opracowanie materiałów i przygotowanie publikacji:
mgr Grażyna Greczka
mgr Monika Zych
dr n. med. Piotr Dąbrowski
Opracowanie graficzne:
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

2

1. LIST PRZEWODNI
(Jurek Owsiak)
1. LIST PRZEWODNI
(Jurek Owsiak)
Drodzy
Przyjaciele,

Moi ma
Drodzy,
Nie
chyba dnia w naszej fundacyjnej pracy, abyśmy nie wspominali o Programie
z ogromną radością trzymam w ręku kolejne „Uszko”. Nie ma tygodnia, abym gdzieś, z kimś nie
Powszechnych
Przesiewowych
Badań
Słuchu usię
Noworodków.
Cały czas
jest on naszym
rozmawiał na temat
naszego Programu.
Spotykamy
w szpitalach, kiedy
przekazujemy
kolejny
sztandarowym programem, z którego jesteśmy bardzo dumni, a którego efekty
o naszej codzienności,
naszych radościach,
ale także
o wszelkich
kłopotach
związanych
z tym,
pokazują
jak bardzo zorganizowany
i świetnie
prowadzony
program
może
funkcjonować
że tak duże rzeczy staramy się zrobić, aby pomagać innym. Zawsze wtedy, powołujemy się na
utrzymując
swoje najwyższe
standardy.
Często
w morzu
narzekańi ludzie
- do których
Program Powszechnych
Przesiewowych
Badań
Słuchu
u Noworodków
nie mogąPolacy
wyjść
mają
ogromne
- niezwykłym
jest
mówić najwyższe
o programie,
któremu
dorównuje
z podziwu,
że od skłonności
tylu lat wszystko
funkcjonuje
i pokazuje
standardy
pracy
związanej
z codziennymi
badaniami,
a przede wszystkim
koordynacją
kilkuset oddziałów noworodkowych
tylko
kilka podobnych
prowadzonych
na całym
świecie.
w całej Polsce. Tak często - my Polacy - narzekamy na otaczającą nas rzeczywistość, tak często
Rok
temu
pisałem
i pomimo
dynamicznych
widzimy,
że ktoś
obok w
jestpodobnym
niesolidny i tonie
źle wykonuje
swoje bardzo
obowiązki.
Lubimy wtedyczasów,
mówić,
w jakich przyszło nam żyć, program prowadzony jest niezwykle stabilnie z tą samą
- ludzie
za to
i jeżeli
jest w naswłasnym
chaos, toi nie
manaszej
co liczyćFundacji
na dobrze
wykonaną
od
wielu
latodpowiadamy
skutecznością.
W imieniu
całej
dziękujemy
robotę. Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu jest przykładem świetnej pracy,
wszystkim,
którzy przyczyniają się do jego sukcesów. Nasza Fundacja cały czas wspiera
bardzo dobrych wyników i ogromnej solidności, która jest także doceniana na całym świecie.
codzienne
programu
jak kiedyś
powiedziałem
- obyzaNFZ
nie
Przebadaniefunkcjonowanie
blisko 4,5 milionów
dzieci toi tak
już ogromne
osiągnięcie,
a przecież
każdym
badaniem
stoją
rekordy
w
komputerowej
aplikacji,
zapisane
ręcznie
papierowe
dokumenty
próbował go przejmować, ponieważ ta ekipa, która nad nim czuwa jest doskonała,
i kolorowe wklejki do książeczki zdrowia dziecka i nigdy nie zdarzyło się, żeby któryś z tych
świetnie zorientowana i bardzo dbająca o cały wymiar prowadzonych badań i ten
techniczny,
naukowy
i promocyjny.
się do
zareagować, kiedy
coś „nie
styka”. MożnaZbliżamy
by powiedzieć
moi5-milionowego
drodzy, że mamyprzebadanego
do czynienia ze
noworodka, co jest liczbą kosmiczną, ale jest również newsem bardzo pozytywnym
prowadzone przez Orkiestrę programy będą przykładem dla innych, że MOŻNA! Wiemy
ii wzmacniającym
naszego ducha polskich szpitali. Przy okazji bardzo dziękujemy za
wcześniej jakie środki możemy na Program przeznaczyć, wiemy, jak je najlepiej spożytkować,
24.
Finał WOŚP,
trakcie
któregoprzez
zebraliśmy
20 milionów
więcej Program
niż w zeszłym
doceniamy
ogromwpracy
wykonanej
naszychblisko
koordynatorów
z Poznania.
to nie
tylko badania,
ale także
wynikające
z ich długoletniego
bardzo
ważne
roku.
Ta rekordowa
zbiórka
jest wynikiem
ogromnegoprowadzenia
zaufania, jakim
darzą
naswnioski
Polacy
słuchu.
Proszę pochylić
treścią
„Uszka”,
bo nawet
mnie, w sumie
idotyczące
poczucia wad
dumy,
jaką wszyscy
nosimysię
w nad
sercu
patrząc
jak wiele
razemdla
zrobiliśmy
przez
laika, widać że osiągnęliśmy absolutnie światowy pułap i możemy być przykładem dla innych
te
24 lata.udoskonalać
Gorąco zapraszam
do lektury
kolejnego
„Uszka”,
które
tradycyjnie
bardzo
i możemy
to, co udoskonaleń
wymaga.
Zróbcie
Państwo
wszystko,
abyśmy
nadal
z tą samą radością
i poczuciem
ogromnej
mogli
opowiadać
o najlepszym
na świecie
profesjonalnie
przygotował
prof.
dr hab.dumy
Witold
Szyfter
i jego kosmiczna
załoga.
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Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Ukłony
która tworzy codzienność Programu.
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2. LIST PRZEWODNI
(prof. dr hab. Witold Szyfter)
Szanowni Państwo!
Kolejny rok działania naszego Programu za nami. Współpraca tylu jednostek w całej
Polsce dla współtworzenia Programu napawa dumą i satysfakcją.
Nasze codzienne zadania Biura Koordynatora skupiają się przede wszystkim na
kontaktach z placówkami wszystkich stopni referencyjności oraz na śledzeniu
informacji, które przesyłacie Państwo do Centralnej Bazy Danych. Cieszymy się, że we
wszystkich przypadkach wątpliwych dla każdej ze stron istnieje możliwość wzajemnej
komunikacji oraz wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
Jeszcze lepszą okazją do wymienienia się spostrzeżeniami na temat działania Programu
będzie spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie. Dlatego już
dziś serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową
Słuch Noworodka, która odbędzie się 01 grudnia 2016 roku w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W najbliższym
czasie roześlemy szczegółowe informacje, ale już teraz proszę rezerwować sobie czas.
Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Koordynator Medyczny Programu
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3. KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA SŁUCH NOWORODKA
Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną
Konferencję Szkoleniowo-Naukową SŁUCH NOWORODKA
Data: 		
Miejsce Konferencji:

01.12.2016 r.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań

Organizatorzy:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

			

Biuro Koordynatora Medycznego Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków

		

Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Katedra i Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik naukowy:

prof. dr hab. Witold Szyfter
Więcej informacji już wkrótce!
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4. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA NEONATUS
(dr hab. Jan Mazela, dr Piotr Dąbrowski, dr Katarzyna Wróblewska-Seniuk)
W dniach 24 – 25 września 2014 roku odbyła się kolejna, trzecia z cyklu konferencja
NEONATUS. Spotkania te mają charakter naukowo-szkoleniowy, poświęcone są
klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem. Głównym adresatem
konferencji są lekarze neonatolodzy, pediatrzy, anestezjolodzy i chirurdzy dziecięcy.
Dość mocno akcentowane i promowane są postępowania kliniczne wsparte na
jednoznacznych dowodach medycznych. Spotkania tez licznym udziałem specjalistów
z USA, Australii, Finlandii, Szwecji, Włoch, Austrii, Niemiec, Francji, Holandii za każdym
razem gromadzą rzeszę ok. 400 lekarzy z Polski. Organizatorem konferencji jest Klinika
Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zaproszenie komitetu naukowego Konferencji Pana dr hab. med. Jana Mazeli
i Pana prof. dr hab. med. Janusza Gadzinowskiego Biuro Koordynatora Medycznego
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków wspólnie
z Kliniką Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu opracowało dane
dotyczące badań przesiewowych słuchu u dzieci urodzonych przed ukończeniem 33
tygodnia ciąży. Wykład pt.: „Niedosłuch u noworodków urodzonych przedwcześnie
(Baza Danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków)”
wspólnie wygłosili dr n. med. Piotr Dąbrowski i dr n. med. Katarzyna WróblewskaSeniuk. W dyskusji po wygłoszeniu referatu liczne grono neonatologów zwróciło uwagę
na potrzebę informowania lekarzy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się
noworodkami urodzonymi przedwcześnie oraz z wadami rozwojowymi o konieczności
monitorowania czynności narządu słuchu po zakończeniu każdego z etapów
intensywnego leczenia.
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5. BADANIA OBIEKTYWNE SŁUCHU Z ZASTOSOWANIEM BODŹCA CHIRP
(mgr Bogna Małaszyńska, dr hab. Piotr Świdziński)

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu.
Stosunkowo niedawno skonstruowany został bodziec CE-Chirp ( z ang. świergot). Bodziec ten
wykorzystuje się zarówno w badaniach ASSR(3) (Auditory Stedy State Responses), ABR(2)
(Auditory Brainstem Response) a nawet OAE(1) (Otoacoustic Emission). Charakteryzuje się
on specyficznym pobudzeniem błony podstawnej ślimaka. Spośród bodźców używanych
w badaniach audiologicznych Chirp pobudza błonę podstawną selektywnie dla danej
częstotliwości, ale w szerszym zakresie niż bodziec typu trzask. Bodziec typu Chirp składa się
z sygnału zmodulowanego amplitudowo i częstotliwościowo jednocześnie, co pozwala na
synchronizację pobudzeń włókien nerwowych podczas badania potencjałów wywołanych
w tym samym czasie rzeczywistym. Dzięki swojej budowie bodziec Chirp pozwala na
jednoczesne badanie ucha lewego i prawego w zadanych częstotliwościach. (4) Jeśli wszystkie
nerwy pobudza się w tym samym czasie, otrzymujemy bardziej wyrazistą odpowiedź niż wtedy,
gdy aktywacja neuronów odbywa się kolejno, zgodnie z pobudzeniem kolejnych obszarów
błony podstawnej. Tak, więc za pomocą jednego bodźca trzasku dostajemy nie najlepiej
zsynchronizowane pobudzenia nerwów.(rys 1.)

Źródło: cyt. za (4)
Rys.1. Pobudzenie błony podstawnej ślimaka impulsem trzasku.
Bodziec Chirp jest utworzony z tych samych składowych częstotliwości jak bodziec trzasku,
jednak składowe częstotliwości są przemieszane w czasie tak, że różne regiony ślimaka
jednocześnie reagują i są synchronizowane z impulsami nerwowymi.

Źródło: cyt. za (4)
Rys. 2. Impuls trzasku i impuls chirp.
Modulacja bodźca pozwala dostosować czas stymulacji w zależności od czasu reakcji dla
różnych częstotliwości. Chodzi o to, aby poszczególne regiony ślimaka udzielały odpowiedzi
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jednocześnie. Pozwala to na wywołanie większych amplitud odpowiedzi fali V niż podczas
stosowania standardowych bodźców. Sygnał może być podany tak, aby badać obszary o niskiej
i wysokiej częstotliwości oddzielnie. Wyselekcjonowane bodźce wąskopasmowe typu Chirp
mogą być stosowane zamiast krótkich tonów do badań dla określonej częstotliwości. Poprzez
swoją budowę bodziec Chirp może stać się pomocny w skrynigowych testach słuchu.

Źródło: cyt. za (4)
Rys. 3. Pobudzenie błony podstawnej sygnałem Chirp.
Pobudzenie ślimaka bodźcem typu Chirp obrazuje rysunek 3. Błona podstawna (na rys. 3
od lewej do prawej) pobudzana jest bodźcem w niskim zakresie częstotliwości, a następnie
środkowym i na koniec w wysokim. Wysyłany do ślimaka sygnał zamiast aktywacji każdej sekcji
oddzielnej, stymuluje całą błonę podstawną w tym samym czasie – bodziec Chirp pozwala na
synchronizacje pobudzeń włókien nerwowych. W konsekwencji wszystkie nerwy pobudzane
są w tym samym czasie i otrzymujemy mocniejszy sygnał zwrotny w postaci fali V o znacznie
lepszej morfologii.
Na rys. 4. pokazano przykład różnicy między przebiegami zarejestrowanych odpowiedzi z pnia
mózgu na pobudzenie szerokopasmowym sygnałem typu Chirp i trzask.

Źródło : cyt. za (4)
Rys. 4. Przykłady pokazujące różnicę między przebiegami zarejestrowanych odpowiedzi fal
z pnia mózgu na pobudzenie szerokopasmowym sygnałem typu Chirp i trzask.
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Poziomy amplitudy i szczyt fali V z CE-Chirp są znacznie większe, mocniej zdefiniowane
w porównaniu z odpowiedzią trzasku. Taka morfologia zapisu pozwala na precyzyjne
określenie progu słuchu i ewentualne zlokalizowanie jego uszkodzenia. Większa
amplituda i jaśniej określone przebiegi pozwolą na łatwiejsze i pewniejsze wyznaczenie
progu, a w konsekwencji na oszczędność czasu badania. Dlatego ABR przy użyciu bodźca
Chirp jest szybszą i pewniejszą metodą przesiewową niż tradycyjny ABR. Jednak, jak
widać na rys(4) przy pomocy bodźca Chirp nie możemy zarejestrować fali I i III, dlatego
topodiagnostyka uszkodzenia słuchu jest klinicznie niewystarczająca.
W badaniu ASSR sygnał Chirp też jest wykorzystywany jednak jego budowa jest inna niż
w ABR. W ASSR sygnał podawany jest stale – ciągły zmodulowany częstotliwościowo
i amplitudowo. W ABR używamy sygnału Chirp jako impuls. ASSR pozwala na całkowitą
ocenę progu słyszenia bez ingerencji osoby badającej. Jednak czas trwania tego
badania jest ponad 2 krotnie większy niż ABR. Z punktu widzenia klinicznego bodziec
Chirp wprowadza nowe możliwości. Jednak jak każda stosowana metoda ma wady
i zalety.
Piśmiennictwo
1. Jedrzejczak WW., Kochanek K., Sliwa L., Pilka E., Piotrowska A., Skarzynski H.,
Chirp-evoked otoacoustic emissions in children., J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013
Jan;77(1):101-6. doi: 10.1016/j.ijporl.2012.10.005. Pub 2012 Oct 29., Institute
of Physiology and Pathology of Hearing, ul. Zgrupowania AK Kampinos 1, 01-943
Warszawa, Poland.,World Hearing Center, ul. Mokra 17, Kajetany 05-830 Nadarzyn,
Poland http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116905.
2. Stefan Zirn, Julia Louza, Viktor Reiman, Natalie Wittlinger, John-Martin Hempel,
Maria Schuster., Comparison between ABR with click and narrow band chirp stimuli
in children University of Munich, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck
Surgery, Marchioninistr 15, Munich D-81377, Germany.
3. Przemysław Śpiewak, Jerzy Adamek, Beata Śpiewak, Różnicowanie niedosłuchów
ciężkich od głębokichu niemowląt i małych dzieci przy użyciu ASSR ,,CE-Chirp’’
Differential diagnostics, severe versus profound hearing loss ininfants and toddlers
using ASSR‘‘CE-Chirp’’., Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna NZOZ Audiofonika
Bielsko-Biała, Polska.
4. Jessica Miles, BA, MAudSt, MAudSA (CCP), Clinical Product Manager ABR/OAE,
Johannes Calloe Cand.Scient.Med, Bsc.e.e, M Med Sc Product Manager ABR/OAE
Interacustics ABR Seminar.
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6. OTOLOGIA 2015
(mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski)
W dniach 16-18 kwietnia 2015
roku w Toruniu odbyła się
V Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Otologia
2015 zorganizowana przez Sekcję
Otologii i Neurootologii Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi oraz
Klinikę Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej UM w Poznaniu.
Wzięło w niej udział 400 lekarzy
i ponad 70 przedstawicieli firm medycznych.
Pierwszego dnia zjazdu odbyły się warsztaty szkoleniowe. W godzinach popołudniowych
rozpoczęła się sesja naukowa z udziałem zaproszonych gości zagranicznych najwybitniejszych otologów europejskich takich jak: Colletti V. (Włochy), Ramos A.
(Hiszpania), Mylanus E. (Holandia) przedstawiających najciekawsze i najnowocześniejsze
zagadnienia z otologii i neurootologii.
W kolejnym dniu konferencji równolegle na dwóch salach konferencyjnych odbywały
się sesje i okrągłe stoły. Ostatniego dnia konferencji odbyły się sesje z doniesieniami
wolnymi oraz bardzo interesujące spotkanie okrągłego stołu na temat „Zapalenia
ucha środkowego”. Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków przygotowało trzy wystąpienia
obejmujące tematyką badania przesiewowe słuchu w odniesieniu do wczesnych
diagnoz i interwencji dzieci niesłyszących i głuchych. Dr n. med. Piotr Dąbrowski
wygłosił referat pt.: „Poród przedwczesny jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu
u noworodków”, mgr Grażyna Greczka – „Screening Słuchowy u Noworodków
a Poznański Program Implantów Ślimakowych” oraz mgr Katarzyna Mikołajczak –
„Znaczenie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków we
wczesnym wykrywaniu zaburzeń słuchu”.

Fot. mgr Katarzyna Mikołajczak
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Fot. prof. dr hab. n.med. Witold Szyfter

7. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA NIESŁYSZĄCY NA POMORZU
(mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski)
W dniu 10 października 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Niesłyszący na
Pomorzu - Nowe Wyzwania i Możliwości Inkluzji. Celem konferencji było pokazanie
działań na rzecz osób niesłyszących. Organizatorem konferencji była fundacja Fonia
przy współpracy Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Poruszono tematy takie jak
nowe wyzwania surdologopedii, medyczne i techniczne aspekty wspomagania słuchu,
a także drogę edukacji dziecka z wadą słuchu.
Dr n. med. Piotr Dąbrowski - zastępca Koordynatora Medycznego PPPBSuN przedstawił
tematykę Wczesnej diagnostyki wad słuchu – znaczenie Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, natomiast mgr Grażyna Greczka
przedstawiła województwo pomorskie w statystykach Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób z województwa pomorskiego.

Fot. od lewej mgr Grażyna Greczka, mgr Dorota Szubstarska, dr Piotr Dąbrowski
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8. PROGRAM POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU
U NOWORODKÓW WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY NA
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ „PROJEKT BADAŃ
Z ZASTOSOWANIEM POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO
PTZ - D PROF. EDWARDA OZIMKA” – ETAP I.
(mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)

W dniu 27 listopada 2015 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Szkoleniowa pt.: „Projekt badań
z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D prof. Edwarda
Ozimka - etap I” pod Honorowym Patronatem Koordynatora Medycznego Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prof. dr hab. Witolda
Szyftera.
Celem konferencji było omówienie zagadnień diagnostyki audiologicznej
u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Organizatorami konferencji
były Fundacja BONUM COMMUNE, Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ.
Dyskutowano o wielu tematach dotyczących zaburzeń w procesie komunikatywnym
u dzieci, w tym o: zaburzeniach słuchu w wieku dziecięcym, diagnozie i terapii zaburzeń
przetwarzania słuchowego, polskich testach zdaniowych oraz wynikach działania
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Podczas
konferencji podsumowano i omówiono wyniki uzyskane w I etapie projektu badań
przesiewowych z zastosowaniem Polskiego Testu Zdaniowego u Dzieci PTZ - D
prof. Edwarda Ozimka.
Pani mgr Grażyna Greczka w sesji szkoleniowej przedstawiła podstawowe cele
i założenia Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników z całej Polski.
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9. KRYTERIA PRZYŁĄCZENIA DO PROGRAMU POWSZECHNYCH
PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW
(mgr Joanna Dzyban, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
REGULAMIN ORAZ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW
Szanowni Państwo,
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków to największy
profilaktyczny program zdrowotny w Polsce, który jest prowadzony przez Fundację
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Biuro Koordynatora Medycznego w Poznaniu.
Celem Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jest
objęcie badaniem skryningowym każdego nowonarodzonego dziecka w Polsce.
Badanie przesiewowe obejmuje ocenę słuchu noworodka z wykorzystaniem otoemisji
akustycznej oraz wytypowanie dzieci z niedosłuchem lub/i czynnikami ryzyka
wystąpienia pogorszenia słuchu. Konsekwencją identyfikacji dzieci obarczonych wadą
lub dzieci z grupy ryzyka wystąpienia niedosłuchu jest skierowanie ich na dalszą
diagnostykę, rehabilitację lub leczenie do ośrodków certyfikowanych przez Radę
Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Założenia Programu definiują konieczność przeprowadzenia badania skryningowego
do 3 doby życia, zakończenie diagnostyki audiologicznej do 3 miesiąca życia,
zaprotezowanie dziecka oraz wdrożenie leczenia nie później niż do 6 miesiąca życia
dziecka.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków realizowany jest
przez ośrodki z określonym poziomem kompetencji:
- I poziom realizuje badania skryningowe (przede wszystkim Oddziały
Neonatologiczne, Noworodkowe, Ginekologiczno-Położnicze, Intensywnej Opieki
i Terapii Noworodków),
- II poziom realizuje diagnostykę audiologiczną,
- III poziom prowadzi szeroko pojętą interwencję audiologiczną (protezowanie,
leczenie)
Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin oraz gwarancje przystąpienia
do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
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Dotyczy ośrodków I, II i III poziomu:
1. Konieczne jest posiadanie łączności z Internetem.
2. Konieczna jest skrupulatność i sumienność zarówno w przeprowadzaniu badań, jak
również we wprowadzaniu uzyskanych danych do Centralnej Bazy Danych.
3. Występuje bezwzględny obowiązek raportowania do Centralnej Bazy Danych w terminie
nieprzekraczającym 1 miesiąc od daty badania.
4. Otrzymany sprzęt od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) jest
przekazywany ośrodkowi na podstawie umowy darowizny i jest serwisowany w okresie
gwarancji producenta. Pozostałe naprawy oraz bieżące materiały eksploatacyjne
finansowane są przez ośrodek ze środków własnych.
5. Ośrodek zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy i Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN o wszelkich zaistniałych
przekształceniach, zmianach w nazwie, adresie czy numerze telefonu ośrodka.
6. Ośrodek zobowiązany jest do powiadomienia Fundacji WOŚP oraz Biura Koordynatora
Medycznego PPPBSuN, w terminie do 1 miesiąca, o zaistniałych zmianach i problemach
w realizacji Programu, a szczególnie o utracie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
(NFZ) oraz o zaprzestaniu wykonywania bezpłatnych badań w ramach PPPBSuN.
7. Ośrodek traci referencje Fundacji WOŚP w przypadku nieprzestrzegania ww. regulaminu,
a szczególnie po zaprzestaniu wykonywania badań, i nieterminowości lub braku wpisów
do Centralnej Bazy Danych.
8. W chwili wystąpienia z PPPBSuN ośrodek przekazuje Fundacji WOŚP informację, który
inny ośrodek przejmie jego funkcję i za zgodą Fundacji przekazuje mu sprzęt.
9. W każdej sprawie przysługuje prawo do odwołania do Fundacji WOŚP.

Dotyczy ośrodków I poziomu:
1. Obowiązek przeprowadzania badań przesiewowych słuchu regulowany jest
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem:
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1100: Załącznik pkt. II podpkt. XII pkt. 14.
2. Przyłączenie ośrodka do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
(PPPBSuN) będzie za każdym razem rozpatrywane indywidualnie. Pod uwagę brane będą
kryteria niniejszego regulaminu.
3. Ośrodek zobowiązany jest do przeprowadzenia badania otoemisji akustycznej (OAE)
między 2 a 3 dobą życia dziecka. Wyjątek stanowią noworodki, które ze względu na zły
stan zdrowia trafiają m.in. na oddziały intensywnej terapii, w tych przypadkach badanie
powinno być wykonane przed wypisem dziecka ze szpitala.
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4. Dla każdego żywo urodzonego dziecka Ośrodek zobowiązany jest do wypełnienia
wszystkich informacji zawartych w Karcie Badania Przesiewowego wraz z oceną
czynników ryzyka, które następnie powinny być wpisane do Centralnej Bazy Danych
PPPBSuN.
5. Ośrodek zobowiązany jest do przekazania rodzicom wszystkich danych odnośnie
przeprowadzonego badania słuchu, w tym: wyniku badania OAE, materiałów
informacyjnych, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania OAE lub/i
w przypadku wystąpienia czynników ryzyka zobowiązany jest do skierowania dziecka
do ośrodka prowadzącego diagnostykę audiologiczną (ośrodek II poziomu).
6. Obowiązkowe jest wklejenie certyfikatu (wklejki) do Książeczki Zdrowia Dziecka:
•
NIEBIESKIEGO – w przypadku prawidłowego wyniku badania OAE
•
ŻÓŁTEGO – w przypadku: nieprawidłowego wyniku badania OAE, braku
wykonanego badania OAE, bądź wystąpienia czynników ryzyka
Uwaga: w przypadku powtórnych badań wykonanych w trakcie pobytu w szpitalu,
które wykluczą uzyskany wcześniej wynik badania OAE należy zmienić kolor certyfikatu
w Książeczce Zdrowia Dziecka, a uzyskany wynik wprowadzić do Centralnej Bazy
Danych.
7. Wskazane jest umieszczenie informacji o konieczności wykonania dalszej diagnostyki
audiologicznej w wypisie dziecka.
8. W przypadku śmierci dziecka należy bezwzględnie odnotować zaistniałą sytuację
w Centralnej Bazie Danych.

Dotyczy ośrodków II i III poziomu:
1. Przyłączenie ośrodka do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków (PPPBSuN) będzie za każdym razem rozpatrywane indywidualnie. Pod
uwagę brane będą kryteria, jakie spełnia ośrodek oraz liczba podobnych ośrodków na
danym terenie.
2. Konieczne jest posiadanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)
i deklaracja ośrodków zarejestrowanych w PPPBSuN do bezpłatnego wykonywania
badania.
3. Konieczne jest zatrudnienie lekarza audiologa.
4. W ośrodku niezbędne jest zaplecze aparaturowe w postaci: audiometru tonalnego,
audiometru impedancyjnego, otoemisji akustycznej w wersji klinicznej, urządzenia
do badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR). Konieczna jest
aktualna kalibracja posiadanych urządzeń.
5. Przyjęcie dziecka na pierwsze badanie z zakresu diagnostyki audiologicznej musi
nastąpić przed ukończeniem 3 miesiąca życia dziecka.
6. Proces postawienia diagnozy, zaprotezowania dziecka oraz wdrożenia leczenia musi
nastąpić przed ukończeniem 6 miesiąca życia dziecka.
7. Istnieje nakaz wydania rodzicom dziecka zaleceń, co do dalszego postępowania.
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Gwarancje ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
obejmują:
1.

Uzyskanie bezpłatnego prawa do użytkowania terminala komputerowego
służącego do wprowadzania wyników badań do Centralnej Bazy Danych WOŚP.

2.

Możliwość posługiwania się logiem PPPBSuN oraz Fundacji WOŚP po uzgodnieniu
tego z Fundacją.

3.

Możliwość uzyskania bezpłatnych materiałów dotyczących PPPBSuN tj. Kart
Przesiewowych Badań Słuchu, certyfikatów niebieskich, certyfikatów żółtych,
ulotki „Mamo! Tato! Czy Wasze dziecko słyszy?”, zeszytów do rejestracji badań.
Materiały należy zamawiać przez terminal do przesyłania danych lub na adres
mailowy joanna.dzyban@wosp.org.pl podając kod ośrodka.

4.

Stałe wsparcie informatyczne ze strony Centrum Obsługi Klienta – HelpDesk
Fundacji WOŚP. Helpdesk pracuje w godzinach 9-17 i jest dostępny pod numerem
telefonu: 22 389 60 19.

5.

Stałe wsparcie merytoryczne ze strony Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN
pod numerem telefonu: 61 854 73 17 oraz pod adresem e-mail: koordynator.
sluch@wosp.org.pl

6.

Umieszczanie nazwy i adresu ośrodka w materiałach Fundacji WOŚP oraz na
stronach internetowych związanych z PPPBSuN.

7.

Możliwość uzyskania danych z Centralnej Bazy Danych dotyczących dzieci
przebadanych w danym ośrodku.

8.

Zakłady Opieki Zdrowotnej, posiadające kontrakt z NFZ mają możliwość
otrzymania sprzętu do otoemisji akustycznej (OtoRead Screening) po warunkiem
spełnienia wszystkich ww. punktów regulaminu.

9.

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które posiadają kontrakt z NFZ mają
możliwość otrzymania sprzętu do otoemisji akustycznej (OtoRead Screening),
ale nie wcześniej niż po 2 latach od przystąpienia do Programu i pod warunkiem
spełnienia wszystkich ww. punktów regulaminu.

9a. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które nie posiadają umowy z NFZ nie
otrzymują od Fundacji sprzętu medycznego.
Z wyrazami uszanowania
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Zespół Biura Koordynatora Medycznego
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
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10. KRYTERIA OTRZYMANIA NOWEGO SPRZĘTU OD FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
(mgr Joanna Dzyban, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
1. W przypadku ośrodków posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
(NFZ) istnieje możliwość okresowej wymiany sprzętu audiologicznego do badań pod
warunkiem spełnienia wszystkich punktów regulaminu Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u noworodków (PPPBSuN).
2. W przypadku ośrodków nieposiadających kontraktu z NFZ istnieje możliwość
otrzymania sprzętu audiologicznego do badań, pod warunkiem spełnienia wszystkich
punktów regulaminu PPPBSuN, ale nie wcześniej niż po 2 latach od przystąpienia do
Programu i nie częściej, niż co 3 lata chyba, że sytuacja będzie wymagała osobnego,
indywidualnego rozpatrzenia przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
(WOŚP).
3. Bardzo istotna jest jakość pracy ośrodka, ubiegającego się o otrzymanie nowego
sprzętu, w tym szczególnie skrupulatność, sumienność oraz terminowość wprowadzania
uzyskanych wyników badań do Centralnej Bazy Danych.
4. Podanie z prośbą o przyznanie nowego sprzętu powinno zawierać:
Dane dotyczące sprzętu - nazwę urządzenia, nazwę producenta, typ, parametry
•
•

Aktualne potwierdzenie posiadania kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia

•

Szacowaną liczbę dzieci, które poddawane będą badaniom.

•

Należy określić dokładnie formę organizacyjno-prawną szpitala lub jednostki
zgłaszającej prośbę tj. podstawę prawną prowadzonej działalności leczniczej –
załączyć odpowiednie dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem).

•

Prośba musi zawierać podpis dyrektora placówki.

5. Podanie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną:
- elektroniczną:

koordynator.sluch@wosp.org.pl

- tradycyjną: 		

Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19 C
02-738 Warszawa

6. Koordynator Medyczny PPPBSuN po zapoznaniu się z dotychczasową działalnością
ośrodka wysyła stosowną opinię do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
(WOŚP).
7. Fundacja WOŚP podejmuję decyzję przyznaniu nowego sprzętu dla ośrodka.
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11. RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK
(mgr Grażyna Greczka)
Raport za 2015 rok PPPBSuN, dane z dnia 30.11.2015 r.
Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków bierze
udział
409 ośrodków I poziomu, 73 ośrodki II poziomu oraz 23 ośrodki III poziomu.
Tabela 1. Liczba ośrodków z podziałem na województwa.

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
razem

Ośrodki I poziomu
30
24
22
15
29
29
53
12
24
16
19
44
14
20
36
22
409

Ośrodki II poziomu
5
4
3
4
3
4
11
2
4
2
3
13
2
2
8
3
73

Ośrodki III poziomu
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
23

Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – I półrocze 2015
w porównaniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
W związku ze zmianą systemu gromadzenia danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, dane
o liczbie urodzeń żywych w pierwszym półroczu 2015 roku są niedostępne.

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń-listopad 2015 - baza danych PPPBSuN
Od stycznia do listopada 2015 r. do bazy Programu wprowadzono 321 689 dzieci, czyli o około
1,6 tysiąca więcej niż w tym samym przedziale czasu w roku 2014 (320 088 dzieci).
W 2015 roku do końca listopada przebadano 315 489 (98,1% dzieci wprowadzonych do
bazy). Badania nie wykonano u 5 611 (1,9%). Liczba dzieci z wynikiem Norma - Norma to
295 084 (91,8%), z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka 11 350 (3,5%), z wynikiem
nieprawidłowym
7 912 (2,5%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami ryzyka 1 113 (0,3%).
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Podsumowanie danych z II i III poziomu– styczeń-listopad 2015
Od stycznia do listopada 2015 r. w Centralnej Bazie Danych Programu zarejestrowano
36 818 wizyt na II i III poziomie, w tym 22 669 wizyt dzieci, które pojawiły się tam po raz
pierwszy.
Diagnostykę ukończyło 12 034 dzieci urodzonych miedzy styczniem a listopadem 2015 r.
Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim poziomie to 77 dni.
Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 82 dni.
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym niedosłuchem to 92.
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym niedosłuchem to 242.
Liczba dzieci z potwierdzonym niedosłuchem, których wizytę odnotowano na III
poziomie to 143.
Średni wiek dziecka pojawiającego się na III poziomie to 111 dni.

Działalność Biura Koordynatora PPPBSuN
•

Do programu w 2015 roku przystąpiły nowe ośrodki:
- AE32 – Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Łodzi
- AG32 – Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. w Tuchowie
- AN35 (ponowne przystąpienie do Programu) – SP ZOZ w Międzychodzie
- BD05 – Centrum Medyczne Auris w Świebodzinie

•

Ośrodki, które stały się nieaktywne (zlikwidowano oddziały):
- AA11 – Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. w Górze
- AI03 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

•

Prowadzona jest strona internetowa www.sluch.ump.edu.pl, na której 		
dostępne są najważniejsze informacje dotyczące PPPBSuN.
Przygotowano informacje na temat realizacji Programu do Ministerstwa 		
Zdrowia, oddziałów NFZ, agend rządowych.
Na podstawie pracy ośrodków przygotowano i przedstawiono dane na 		
licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Zmieniono treść certyfikatów wklejanych do książeczki zdrowia dziecka.
Na podstawie danych z Centralnej Bazy Danych powstały cztery publikacje
naukowe.
Przygotowano do druku kolejny numer biuletynu USZKO.
Powstał projekt ulotki informującej rodziców i lekarzy o konieczności stałej
kontroli stanu narządu słuchu u dziecka, które po okresie noworodkowym
wymagało skomplikowanego leczenia, narażającego dziecko na uszkodzenie
słuchu.
Wysłano informacje do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) celem 		
uaktualnienia informacji o Programie Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu w Polsce.

•
•
•
•
•
•

•
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•

•
•
•

•

Przystąpiono do projektu „Cost-optimised childhood vision and hearing
screening in all EU-member states” w ramach programu Horyzont 2020,
mającego na celu zgromadzenie danych o programach screeningowych
w Europie.
Opracowano i rozesłano regulamin oraz kryteria przystąpienia do Programu
dla ośrodków I, II i III poziomu.
Uaktualniono listy adresowe i telefoniczne ośrodków II i III poziomu w ulotce
„Mamo, Tato czy Wasze dziecko słyszy?” oraz na stronie Koordynatora 		
Medycznego Programu.
Opracowano ulotkę dla lekarzy pierwszego kontaktu informującą
o konieczności wypisywania skierowań dla dzieci z podejrzeniem wystąpienia
niedosłuchu i kierowania ich do placówek, które wykonują kompleksowo
i bezpłatnie badanie słuchu w ramach Programu PPPBSuN.
Stworzono zakładkę dla rodziców dzieci z wadą słuchu na stronie 			
internetowej www.sluch.ump.edu.pl .

Kierunki działania:
Analizując codzienną działalność Programu, mając na uwadze jego dalszy rozwój
oraz zaangażowanie większej liczby ośrodków, wskazane jest rozważenie poniższych
propozycji:
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•

Aktualizacja ulotek, plakatów, instrukcji obsługi terminala oraz innych 		
materiałów związanych z Programem Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków.

•

Obecność pracowników Biura Koordynatora PPPBSuN na konferencjach 		
naukowych dotyczących badań przesiewowych oraz wczesnej interwencji,
prezentacja osiągnięć.

•

Wsparcie Fundacji WOŚP przy prezentacji Programu na arenie międzynarodowej.

•

Publikowanie artykułów naukowych dotyczących tematyki badań 			
przesiewowych słuchu w czasopismach międzynarodowych.

•

Opracowanie consensusu na temat: „Wirus opryszczki jako czynnika ryzyka
uszkodzenia słuchu u noworodków”.

•

Rozszerzenie strony internetowej www.sluch.ump.edu.pl o zakładkę dla 		
lekarzy.

12. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA BIURA KOORDYNATORA MEDYCZNEGO
PROGRAMU POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU
U NOWORODKÓW
(mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski)
Udział pracowników Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN w konferencjach
krajowych i zagranicznych:
1) marzec 2015 roku:
•

•

Seminarium naukowe pt.: „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z 		
uszkodzonym słuchem”, Łódź – piętnastominutowy referat prezentujący 		
funkcjonowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 		
u Noworodków
Konferencja Pediatric Academic Societies Annual Meeting 2015, San Diego wystąpienie pt.: Hearing Impairment in Premature Newborns - Analysis 		
Based on the National Hearing Screening Database

2) kwiecień 2015 roku:
•

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otologia 2015, Toruń
cztery dziesięciominutowe referaty pt.:
		
- Poród przedwczesny, jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu u 		
		
noworodków
		
- Skryning słuchowy u noworodków, a Poznański Program Implantów
		
Ślimakowych
		
- Znaczenie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
		
u Noworodków we wczesnym wykrywaniu zaburzeń słuchu
		
- Obustronne implantacje ślimakowe - kiedy i jak?
3) czerwiec 2015 roku:
•

•

12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant, Tuluza - wystąpienie
ustne o Polskim Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków
3. Congress of European ORL-HNS, Praga - 30-minutowy wykład pt.: Hearing
Screening Program for newborns in Poland 2003-2015

4) październik 2015 roku:
•

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Niesłyszący na 		
Pomorzu.
Nowe wyzwania i możliwości inkluzji, Gdańsk - dwa piętnastominutowe 		
referaty pt.:
		
- Wczesna diagnostyka wad słuchu - Znaczenie Programu
		
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
		
- Pomorze w statystykach Programu Powszechnych Przesiewowych
		
Badań Słuchu u Noworodków
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5) listopad 2015 roku
•

Interdyscyplinarna Konferencja Szkoleniowa pt.: „Projekt badań 			
z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D prof.
Edwarda Ozimka - etap I”
Jeden piętnastominutowy referat pt.:
		
- Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
		
u Noworodków Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zestaw prac opublikowanych w czasopismach medycznych:
•

Sloot F., Hoeve H.L., de Kroon M.L. (..) Szyfter W., Greczka G. (...): Inventory
of current EU paediatric vision and hearing screening programmes. J Med 		
Screen. 2015; 22(2): 55-64, Epub 2015 Mar 5 (IF: 3.099)

•

Grażyna Greczka, Maciej Wróbel, Piotr Dąbrowski, Katarzyna Mikołajczak, 		
Witold Szyfter, Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u 		
Noworodków w Polsce – podsumowanie dekady, Otolaryngologia Polska, Tom
69, nr 3 (2015)

•

Grażyna Greczka, Maciej Wróbel, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Rola
lekarza pediatry w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków w Polsce, Standardy Medyczne Pediatria, 2016; T.13

Publikacje, które są w trakcie recenzji:
•
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Katarzyna Wróblewska–Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski et al, 		
Hearing impairment in Premature newborns – analysis based on the national
hearing screening database.

13. APEL O STAŁĄ AKTUALIZACJĘ CENTRALNEJ BAZY DANYCH
(mgr Monika Zych)
Nie ulega wątpliwości, że bez ogromu Państwa codziennej pracy, Program
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) nie istniałby
w takiej formie, w jakiej funkcjonuje dziś. To właśnie dzięki skrupulatnej pracy KAŻDEJ
osoby zaangażowanej w PPPBSuN możemy cieszyć się ze wspaniałych efektów
w postaci ponad 375 000 przebadanych dzieci rocznie. Bez Was nie byłoby to możliwe!
Stworzyliśmy trójpoziomowy Program, w którym każdy ma ściśle określone zadanie
do wykonania. Tylko od dokładności i staranności ich realizowania zależeć będzie,
jakość oraz powszechność naszego Programu, czyli to, na czym szczególnie zależy nam
wszystkim.
W związku z tym, chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę na Centralną
Bazę Danych (CBD) Programu. Niezmiernie istotne jest jej skrupulatne i terminowe
wypełnianie.
Korzystając z okazji chciałabym przypomnieć, że:
•
Występuje bezwzględny obowiązek raportowania uzyskanych danych do CBD
w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty badania
•
Każde, przeprowadzone badanie powinno być wpisane do CBD, bez względu
na to czy dziecko posiada czynniki ryzyka wystąpienia niedosłuchu
•
Jeżeli badanie z jakichkolwiek względów nie zostało wykonane i tak należy
wprowadzić do CBD dane matki oraz dane dziecka
•
Jeżeli badanie zostało ponownie wykonane w późniejszym czasie,
(np. tuż przed wypisem dziecka ze szpitala) a wynik OAE różni się od 		
wcześniejszego, należy zmienić kolor certyfikatu w Książeczce Zdrowia
Dziecka oraz dokonać stosownych zmian w CBD
•
Jeżeli dziecko zmarło należy odnotować to w CBD
Obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich danych kontaktowych rodzica,
•
bądź opiekuna prawnego dziecka zaznaczonych w formularzu czerwoną
gwiazdką, dodatkowo prosimy o uzupełnianie numeru telefonu, który umożliwi
nam szybki kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w sytuacji
niezgłoszenia się na wizytę kontrolną na II poziomie Programu.
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14. JAK WPISYWAĆ DANE DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH?
(inż. Paweł Krawczyk)
Szanowni Państwo,
Pragniemy podziękować za bardzo skrupulatne wpisywanie danych do Centralnej Bazy
poprzez aplikację terminalową. Ich jakość z każdym rokiem poprawia się, a Państwa
zaangażowanie w usuwanie duplikatów i niepoprawnych wpisów daje nam możliwość
pielęgnacji zasobów bazodanowych na najwyższym poziomie. Jednocześnie korzystamy
z każdej nadarzającej się okazji, aby przypomnieć sposób poprawnego wprowadzania
danych i odpowiedzieć na często zadawane pytania. Ten artykuł jest właśnie takim
opracowaniem.
Logowanie się do aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji terminalowej pojawia się okno logowania jak na rysunku
nr 1.

Rysunek 1. Okno logowania.
Wpisujemy kod ośrodka, nazwę użytkownika i hasło. Możemy zmieniać pola poprzez
naciskanie klawisza tabulacji lub klikać w nie kursorem myszki.
Aby wejść do aplikacji możemy nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze lub kliknąć
myszką w przycisk Wejdź.
Po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji wyświetli się ekran jak na rysunku nr 2.
W wypadku wpisania niepoprawnych danych logowania aplikacja nie pozwoli przejść
do następnych ekranów.
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Ekran główny aplikacji

Rysunek 2. Ekran główny aplikacji.
Zwracajmy szczególną uwagę na dane wyświetlone w prawym górnym rogu. Jest
tam informacja o użytkowniku, który jest aktualnie zalogowany do aplikacji oraz kod
ośrodka, dla którego dane będziemy wpisywać. Wymogi bezpieczeństwa przetwarzania
danych narzucają rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji, rygor używania wyłącznie
własnych danych do logowania podczas operacji na bazie danych. Jeśli widzimy, że dane
w aplikacji nie są naszymi danymi, należy wylogować poprzedniego użytkownika, który
nie zamknął poprawnie sesji i zalogować się własnym/osobistym loginem i hasłem.
Jeśli jest na oddziale osoba nieposiadająca loginu lub hasła prosimy o kontakt z działem
obsługi pod nr telefonu 22 389 6019 w godzinach 9-17 w dni robocze.
Czerwony klawisz Wiadomości oznacza, że w skrzynce odbiorczej czeka na nas
wiadomość. Niemożliwe są wymiany wiadomości pomiędzy ośrodkami.
Poprzez system wysyłania wiadomości można:
•
Realizować zamówienia materiałów eksploatacyjnych
•
Wystosować prośby o założenie nowego konta dla użytkownika oraz o zmiany
konta użytkownika
•
Komunikować się w celu modyfikacji danych w bazie
Wszystkie inne zapytania i wątpliwości najlepiej kierować właśnie tym kanałem.
Dlaczego preferujemy właśnie tę formę przesyłania wiadomości? Terminal/komputer
posiada certyfikat bezpieczeństwa, dodatkowo aplikacja jest uwierzytelniana,
a Państwa dane logowania dodatkowo zwiększają pewność, że wiadomość jest wysłana
rzeczywiście przez osobę, która się pod nią podpisała. Jednocześnie system przesyłania
danych jest zamknięty w specjalnej sieci odizolowanej od ruchu internetowego, co
eliminuje ryzyko odczytania wiadomości przez osoby trzecie.
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Wyszukiwanie matki

Rysunek 3. Wyszukaj matkę.
Krytycznym procesem dla spójności danych jest prawidłowe zidentyfikowanie matki
w bazie lub upewnienie się, że takiej matki nie ma jeszcze w bazie. Wyobraźmy
sobie sytuację, w której za każdym razem, kiedy wpisujemy kolejne dziecko do bazy
dopisujemy również matkę. Powstające duplikaty nie pozwolą później prawidłowo
wybrać matki, jej dziecka oraz dopisać badania właściwej osobie. Zatem kolejne dzieci
dopisujemy do istniejącej już w bazie matki. W przypadku pewności, że taka matka nie
istnieje jeszcze w bazie, dopisujemy dane matki, a do niej dziecko.
Jeśli napotkają Państwo w trakcie pracy z bazą takie ww. duplikaty lub wątpliwości,
prosimy o przesyłanie swoich spostrzeżeń poprzez system wiadomości. Po weryfikacji
usuniemy dane zduplikowane i zadbamy o poprawne scalenie rekordów.
Na ekranie wyszukiwania matki (Rysunek nr 3) zazwyczaj używamy pola PESEL. Jest to
jednoznaczny identyfikator (choć zdarzają się w skali Polski wystawione przez urząd
dwa takie same nr PESEL). Pole PESEL jest najszybszym sposobem wyszukania matki,
której dane pojawią się na liście pod formularzem wyszukiwania.
Na rysunku nr 3 prezentujemy jednak inny scenariusz. Nie każdy z Państwa wie, ale
w poszczególne pola można wpisywać dane szczątkowe – np. początek imienia lub
nazwiska. Program komputerowy i baza zadbają o to, aby dopasować wszystkie rekordy
do tych wpisanych ciągów znaków. Jeśli nie znamy numeru PESEL oraz nie jesteśmy
pewni, co do pisowni imienia i nazwiska lub matka jest obcokrajowcem i nie posiada
numeru PESEL prosimy stosować właśnie dane szczątkowe do wyszukiwania matki.
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Rysunek 4. Edycja danych matki.
Na ekranie edycji danych matki wypełniamy obowiązkowo te pola, które zaznaczone
są czerwoną gwiazdką. Data urodzenia matki uzupełniana jest automatycznie po
wpisaniu numeru PESEL.
W przypadku, gdy matka jest obcokrajowcem w zakładce Edycja matki należy zaznaczyć
tę informację w małym kwadracie znajdującym się po lewej stronie.
Dodatkowo prosimy o wypełnianie pola telefon. Szczególnie w przypadku dzieci
z nieprawidłowym wynikiem badania i/lub czynnikami ryzyka oraz w przypadku dzieci,
u których z różnych względów nie wykonano badania przesiewowego. Umożliwi nam
to szybki kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w sytuacji niezgłoszenia
się na wizytę kontrolną na II poziomie Programu.
Często pada pytanie, jakie dane wpisać, gdy dziecko jest w procesie adopcyjnym.
Pamiętajmy, że dane matki to dane adresowe potrzebne do kontaktu. W chwilach
wątpliwości wpisujemy opiekuna prawnego dziecka lub instytucję, gdzie będzie można
dotrzeć do dziecka w przypadku dalszej diagnostyki.
Bardzo prosimy o nie wpisywanie danych samymi wielkimi literami lub samymi małymi
literami.

Dodawanie danych dziecka

Rysunek 5. Dane dziecka.
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Gdy klikniemy Dodaj dziecko w prawym górnym rogu aplikacji, pojawi się ekran jak
na rysunku nr 5. Wypełniamy pola obowiązkowe, a imię dziecka, jeśli jest już znane
możemy dopisać opcjonalnie. To kolejna dana pozwalająca łatwiej identyfikować
pacjenta kolejnym osobom w Programie. W przypadku ciąż mnogich w polu Ciąża
mnoga należy nadać arbitralnie numer dziecka. Jeśli nie zrobimy tego, aplikacja
w momencie dopisywania następnego dziecka nie pozwoli wpisać danych dziecka,
którego data narodzin jest krótsza niż 5 miesięcy.
Datę narodzin dziecka można wpisać ręcznie bezpośrednio w pole lub posłużyć się
formatką kalendarza uruchamianą za pomocą ikonki przy polu data urodzenia dziecka.

Badanie przesiewowe
Badanie przesiewowe metodą otoemisji w zakładce Badanie przesiewowe mogą
wpisywać tylko ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego, czyli te, których kod
ośrodka zaczyna się na literę A. Ośrodki wyższych poziomów wpisują badanie otoemisji
w formularzu uruchamianym z zakładki Diagnostyka audiologiczna.

Rysunek 6. Badanie przesiewowe.
Wyniki badania przesiewowego i samo badanie dodajemy wtedy i tylko wtedy, gdy
mamy sprawy sprzęt do wykonywania pomiaru otoemisji akustycznej. W przypadku,
gdy urządzenie jest popsute NIE wpisujemy dla obu uszu znaków zapytania „?”.
Dopisujemy do bazy jedynie dane matki oraz dane dziecka.
Znaki zapytania służą do zaznaczenia sytuacji, w której sprawnym sprzętem
przystępujemy do badania dziecka, ale mimo to wynik badania jest nieustalony.
Nie wyświetliła się norma ani kontrola, gdyż nastąpiła nieszczelność, poziom hałasu
zakłócił proces badawczy lub dziecko było pobudzone i zbyt ruchliwe. Znaki zapytania
w statystyce interpretowane są jako próba badania ze skutkiem nieustalonym.
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Jeśli w pierwszym badaniu wynik był niepewny, a badanie zostało później powtórzone
to w statystykach brany pod uwagę będzie tylko ostatni wynik badania.

Czynniki ryzyka okresu ciąży i okresu noworodkowego
Do obowiązków ośrodków pierwszego poziomu należy wpisywanie czynników ryzyka
okresu ciąży i okresu noworodkowego. Można znaleźć je w zakładce Czynniki ryzyka
jak na rysunku nr 7.

Rysunek 7. Czynniki ryzyka.
Aby dopisać do dziecka czynniki ryzyka, należy wybrać odpowiedni czynnik ryzyka
z listy Dostępne znajdującej się po lewej stronie ekranu i przytrzymując go prawym
klawiszem myszy przeciągnąć do okna Potwierdzone. Innym możliwym sposobem na
dokonanie ww. operacji jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w wybrany czynnik
ryzyka, a następnie kliknięcie strzałki w prawo >, która umożliwia przeniesienie
wybranego czynnika ryzyka do okna Potwierdzone.
Koordynator medyczny wydał kilka miesięcy temu zalecenie, co do sposobu zaznaczania
leków ototoksycznych. Konsensus ten dostępny jest na stronie internetowej www.
sluch.ump.edu.pl w biuletynie Uszko; nr 18, strona 24.
Po wprowadzeniu danych każdego dziecka należy koniecznie pamiętać o ich zapisaniu.
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Diagnostyka audiologiczna
Zakładka Diagnostyka audiologiczna przeznaczona jest dla ośrodków II i III poziomu
referencyjności. Może być ona jednak odwiedzana przez ośrodki pierwszego poziomu
w celu odczytu dalszych losów małego pacjenta i weryfikacji zaistniałego podejrzenia
wystąpienia niedosłuchu.

Rysunek 8. Diagnostyka audiologiczna.
Formularz Diagnostyka audiologiczna jest najbardziej rozbudowanym formularzem
całej aplikacji. Na tym ekranie ośrodki II i III stopnia mogą wpisać wyniki badań OAE.
Na dole ekranu widoczne są przyciski funkcyjne, których znaczenie warto przypomnieć.
Postaw diagnozę końcową to przycisk pozwalający przystąpić do wpisania wyników
diagnozy. Nazwa „końcową” budziła wiele kontrowersji na jednym ze spotkań,
ponieważ jak słusznie zaznaczano, nie można nigdy mówić o diagnozie końcowej.
W tym przypadku diagnoza końcowa oznacza jednak sposób zakończenia wizyty. Jeśli
byłaby to wizyta, podczas której można wnioskować, co do stanu
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pacjenta, to naciśnięcie tego klawisza pozwoli na wyświetlenie dodatkowych opcji
takich jak słuch prawidłowy, czy opcji zaznaczenia typu oraz głębokości niedosłuchu.
Dalsza diagnostyka to przycisk bardzo podobny do Zapisz. Podczas takiej wizyty nie
postawiono diagnozy. Dalsza diagnostyka to zasygnalizowanie sposobu zakończenia
procedury NFZ.
Zapisz to przycisk kończący wizytę w poradni. Jeśli nie wykonywano badań, to i tak
warto zarejestrować w systemie fakt przyjścia rodziców z dzieckiem na wizytę. Wpływa
to na statystykę mówiącą o tym, jak szybko dzieci otrzymują pomoc na wyższym
poziomie referencyjności.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania prosimy o przesłanie
wiadomości za pomocą aplikacji lub kontakt z Biurem Obsługi (HelpDesk) pod nr
telefonu 22 389 60 19 w godzinach 9-17.
Życzymy dobrych doświadczeń z pracą nad Centralną Bazą Danych Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonego przez
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
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15. ZAKŁADKA DLA RODZICÓW
(mgr Monika Zych)
Na stronie internetowej Koordynatora Medycznego PPPBSuN - www.sluch.ump.edu.pl
opracowano i uruchomiono zakładkę „Dla rodziców”.
W utworzonej zakładce znaleźć można podstawowe informacje o Programie
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Znajdują się tam również
odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Rodziców pytania, w tym m.in.:
•
•
•

Na czym polega badanie przesiewowe słuchu?
Jak rozpoznać i co powoduje niedosłuch u dziecka?
Dlaczego, a także, w jaki sposób wykonuje się tego typu badanie?

Chcielibyśmy zwrócić również szczególną uwagę na zamieszczone w zakładce informacje
poświęcone kwestiom nieprawidłowego wyniku badania słuchu oraz możliwościach
zgłoszenia się z dzieckiem na dalsze etapy badań.
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16. DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTEJ W CENTRALNEJ 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 Centralnej Bazy Danych
jest ich opublikowanie na łamach czasopisma polskiego lub zagranicznego
z zaznaczeniem pochodzenia danych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące ubiegania się o dane:
Podanie z prośbą o uzyskanie danych wysłane do Koordynatora Medycznego powinno
zawierać następujące informacje:
-

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 ją opublikować
w czasopiśmie polskim lub zagranicznym z dopiskiem:

„Informacje uzyskano z Centralnej Bazy Danych Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, prowadzonej przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.”
Podanie należy wysłać na adres Koordynatora Medycznego PPPBSuN
zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną:
elektroniczną:
tradycyjną: 		
				
				
				
				
				

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

Wzór podania dostępny jest na stronie internetowej www.sluch.ump.edu.pl
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17. BAZA ADRESOWA II I III POZIOMU REFERENCYJNOŚCI
Pełna lista ośrodków prowadzących diagnostyką i rehabilitację słuchową u dzieci
zamieszczona jest na stronach internetowych:

www.sluch.ump.edu.pl
www.wosp.org.pl
Znajdziecie tam Państwo także informację dotyczące zamówień druków, wzory pism
oraz aktualności dotyczące działalności Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN.
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18. 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.: 22 853 45 29
e-mail: wosp.org.pl
www.wosp.org.pl

BIURO KOORDYNATORA MEDYCZNEGO
PROGRAMU POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH
BADAŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854 73 17 fax.: 61 854 73 18
e-mail: koordynator.sluch@wosp.org.pl
www.sluch.ump.edu.pl
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