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1. LIST PRZEWODNI
(JUREK OWSIAK)
Witamy w 20 numerze Uszka. Czy nas dobrze słychać? Bo my słyszymy Was rewelacyjnie. Mogę śmiało powiedzieć, że na tegorocznym Przystanku Woodstock
bawiło się z nami kilkaset tysięcy młodych ludzi, których ogromna większość była przez
Was przebadana. Mało tego, jestem przekonany, że Ci, którym cokolwiek ze słuchem
„szwankowało” także dzięki operacji, terapii i rehabilitacji mogli złapać każdy dźwięk
tego wyjątkowego, 23. Najpiękniejszego Festiwalu Świata.
Program stał się bardzo rozpoznawalny, można powiedzieć, że jest już chlebem
powszednim, gdy wymieniana jest aktywność Fundacji WOŚP. Również ja często o nim
opowiadam, mówiąc, że każdego dnia prawie wszystkie polskie noworodki mają
badany słuch. Tak jak 20 Uszko zawiera w sobie sumę ogromnej wiedzy związanej
z codziennymi badaniami oraz pracy koordynatora medycznego, pana prof. dr hab.
Witolda Szyftera, tak cały program to kilka milionów badań, ogromne doświadczenie
i powód do jeszcze większej dumy, że tak dobrze wydawane są społeczne pieniądze.
Festiwalem Przystanek Woodstock dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zbiórkę
pieniędzy podczas Orkiestry. Kończąc go już wszystkich zapraszamy na kolejny, 26.
Finał WOŚP, dzięki któremu będziemy mogli konkretyzować wszystkie wcześniejsze
zamierzenia, a także dalej realizować Program Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków.
Dziękujemy wszystkim za fantastycznie wykonaną pracę. Wszystkich bardzo serdecznie
pozdrawiamy i jak co roku, mamy ogromną nadzieję, że Wasza codzienna praca
znajdzie także uznanie tych, którzy decydują o Waszych dochodach.
Razem z Uszkiem przesyłamy Wam przepiękny koncert zarejestrowany podczas
Przystanku Woodstock.
Miłego słuchania oraz przyjemnej lektury!
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2. LIST PRZEWODNI
(prof. dr hab. Witold Szyfter)
Szanowni Państwo,
Pierwszego grudnia 2016 roku odbyła się nasza IV konferencja Szkoleniowo-Naukowa
Słuch Noworodka, w której uczestniczyło 420 osób. Byli to reprezentanci większości
ośrodków wszystkich poziomów referencyjności. Gośćmi specjalnymi Konferencji byli
Państwo Lidia i Jerzy Owsiak z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wśród
zaproszonych gości referaty wygłosili Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii Prof.
dr hab. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii Prof. dr
hab. Ewa Helwich, oraz prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Pani Prof.
Katarzyna Borszewska-Kornacka.
Całość Konferencji miała charakter szkoleniowo-warsztatowy. Wszyscy uczestnicy
otrzymali konsensus na temat rejestracji czynnika ryzyka określanego jako „zakażenia
z grupy TORCH”, który jest trwałym wynikiem naszych dotychczasowych spotkań.
Jak to zawsze bywa odbyło się zebranie Rady Naukowej Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, podczas której dyskutowano o sprawach
aktualnych jak i przyszłości naszych działań. W naszym zjeździe uczestniczyło również
kilkanaście firm medycznych, które przyczyniły się do sukcesu organizacyjnego oraz
merytorycznego konferencji.
Serdecznie polecam Państwu lekturę kolejnego zeszytu naszego biuletynu.
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Koordynator Medyczny PPPBSuN.
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3. XI KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I SEKCJI FONIATRYCZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW
GŁOWY I SZYI
(dr Piotr Dąbrowski, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
odbyła się XI Konferencja Sekcji Audiologicznej
i Sekcji Foniatrycznej
Polskiego
Towarzystwa
Otor ynolar yngologów
Chirurgów Głowy i Szyi,
w ramach której zorganizowana została sesja dotycząca skryningu słuchowego. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. n. med.
Witold Szyfter - Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków. Przedstawił on działanie Programu w latach 2003-2016
oraz przybliżył początki, kiedy to powstała idea skrynigu słuchowego u noworodków
na świecie i w Polsce. Dr n. med. Piotr Dąbrowski - zastępca Koordynatora Medycznego
PPPBSuN w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na czynniki ryzyka predysponujące do
wystąpienia niedosłuchu u noworodków urodzonych przedwcześnie. Mgr Grażyna
Greczka przedstawiła analizę zgłaszalności na poziomie diagnostycznym PPPBSuN
w Polsce. Najważniejsze zmiany, które zaszły na przełomie ostatnich lat zaprezentowała mgr Monika Zych
analizując 13 lat działania PPPBSuN Fundacji WOŚP.
Sesja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony słuchaczy. Prelegenci odpowiadali na liczne
pytania padające z sali obrad. Wiele tematów poruszanych w wystąpieniach Koordynatora Medycznego
Programu oraz pracowników biura wzbudziło żywą
dyskusję. Padały również liczne wnioski i propozycję
zagadnień mogących wpłynąć na działanie Programu.

Prof. Witold Szyfter

W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób z całej
Polski i z zagranicy.
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4. KONFERENCJA HEAL 2016
(dr Piotr Dąbrowski, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
W dniach 02-04.06.16 roku, w miejscowości Cernobbio we Włoszech, odbyła się
międzynarodowa konferencja „HEAL 2016 - Słyszenie podczas życia - Wczesna
interwencja kluczem do lepszej ochrony słuchu”.

fot. od lewej mgr Monika Zych, dr Piotr Dąbrowski, mgr Grażyna Greczka

Konferencja HEAL2016 była dla uczestników okazją do spotkania się i podzielenia
wynikami swych najnowszych badań oraz spostrzeżeniami z zakresu działań klinicznych
dotyczących szerokiej perspektywy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń
w obrębie narządu słuchu, percepcji i postrzegania świata przez dźwięki. Setki
specjalistów z całego świata spotkało się, by dyskutować na temat przeprowadzonych
badań naukowych, rozwoju nowoczesnych metod oceny słuchu, a także sposobu w jaki
nowe technologie przekładają się na poprawę opieki nad osobami z wadą słuchu.
W konferencji wzięło udział ponad 600 uczestników z 54 państw z całego świata.
Zaprezentowano ponad 190 wystąpień ustnych oraz 96 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 trzy z nich zakwalifikowano do prezentacji
ustnej, jeden do sesji plakatowej.
Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył
badań przesiewowych słuchu i wczesnego rozpoznania wad słuchu.
W tym panelu omawiane były badania przesiewowe słuchu począwszy od noworodków,
przez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, osoby dorosłe, skończywszy

6

na osobach w wieku podeszłym. Zaprezentowano różne metody, techniki oraz
sprzęt wykorzystywany do badań przesiewowych słuchu. 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
ich jakości w różnych krajach. Skupiono się także na sposobach zapobiegania utracie
słuchu.
Drugi panel poświęcony był strategiom interwencji i rehabilitacji osób z rozpoznanym
niedosłuchem. Zaprezentowano rozwój urządzeń medycznych oraz urządzeń
poprawiających jakość słyszenia, między innymi aparatów słuchowych oraz implantów
ślimakowych. Omawiano metody treningu słuchowego, podejścia psychospołecznego
oraz możliwości korzystania z e-medycyny. Podkreślano dużą rolę rodziców i opiekunów
w procesie rehabilitacji dzieci.
W panelu trzecim poruszano 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 Greczkę oraz mgr Monikę Zych. Polski Program
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prezentowany był
w trzech wystąpieniach.
W pierwszym wystąpieniu „13 lat Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków” opisano historię powstania Programu w Polsce, jego strukturę
i zasady funkcjonowania, przedstawiono wyniki trzynastu lat działalności Programu,
wyjaśniono główne cele i założenia oraz zaprezentowano najważniejsze wyniki
i osiągnięcia Programu.
Drugie wystąpienie „Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce.” ukazało, że
na II poziom referencyjności Programu trafia ok. 84% dzieci kierowanych na dalszą
diagnostykę, a nie jak wynika z danych zawartych w Centralnej Bazie Danych ok.
60%. Dane te uzyskano na podstawie ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród
rodziców dzieci, którzy (jak wynikało z Centralnej Bazy Danych (CBD)) nie zgłosili się
na II poziom referencyjności Programu.
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Trzecie wystąpienie „Centralna Baza Danych jako przykład sprawnej administracji
Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.” wskazano
korzyści płynące z funkcjonowania aplikacji internetowej dla wszystkich instytucji
biorących udział we współtworzeniu PPPBSuN. Przedstawiono w nim liczne zalety
sprawnego zarządzania CDB.
Polski Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, jak
również symbol serca Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy był dobrze
rozpoznawany przez znaczną większość wybitnych autorytetów oraz uczestników
konferencji. Kojarzony jako jeden z najstarszych i najlepiej funkcjonujących tego typu
programów na świecie.
Istotne jest, aby promować Polski program badań przesiewowych słuchu w Europie
i na świecie, ponieważ stanowi on dobry przykład spójnego 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) w promowaniu, dofinansowaniu oraz podnoszeniu
świadomości społecznej i działaniach prozdrowotnych.
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5. ZABURZENIA OŚRODKOWEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
W PRAKTYCE NEUROLOGOPEDYCZNEJ
(dr Waldemar Wojnowski)
Ośrodkowe zaburzenia słuchu są to zaburzenia powstałe na skutek zmian chorobowych
w obrębie pnia mózgu, ośrodków podkorowych i w obrębie ośrodków korowych.
W związku tym zaburzania dotyczą nie tylko odbioru czystych tonów, ale wielu innych
zjawisk słuchowych. Zaburzenia mogą dotyczyć zdolności fonologicznych, objętości
i sekwencji pamięci słuchowej, dyskryminacji czasowej, rozumienia mowy w hałasie
itd.
Według tej definicji Ośrodkowe Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Central
Auditory Processing Disorders - CAPD) jest to zauważalne zaburzenie jednego lub
więcej ośrodkowych mechanizmów słuchowych takich jak:
1.
Lokalizacja i lateralizacja dźwięku
2.
Dyskryminacja (rozróżnianie) słuchowa
3.
Rozpoznawanie cech wzorców słuchowych
4.
Czasowe aspekty słyszenia, w tym:
• Rozróżnianie czasowe,
• Maskowanie czasowe,
• Integracja czasowa,
• Porządkowanie w czasie
5.
Zdolność rozpoznawania konkurujących sygnałów akustycznych
6.
Zdolność rozpoznawania zniekształconego sygnału akustycznego [5].
Powyższa definicja ośrodkowych zaburzeń procesów przetwarzania słuchowego
uwzględnia udział czynników psychofizycznych zależnych od uwagi oraz dotyczy
sygnałów słuchowych, słownych jak i niewerbalnych.
I. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźca słuchowego u dzieci
I A. Zaburzenia Uczenia się (Learning Disability – LD) i Zespół Nadpobudliwości
Psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD)
ADHD jest zaburzeniem rozwoju dotykającym między 5 a 10% dzieci szkolnych.
Nie wszystkie dzieci z ADHD mają problemy ze słuchem.[5]
Przeprowadzono też różne badania sprawdzające związki pomiędzy
testami audiometrycznymi na CAPD a testami neuropsychologicznymi na ADHD.
Zauważono korelację pomiędzy wynikami [Staggered Spondaic Word test] oraz testu
sprawdzającego pamięć zdań (powtarzanie). Okazało się, że badania audiometryczne
są w stanie wychwycić problemy z pamięcią słuchową. (Riccio, Cohen, Garrison i Smith
2005)[7]
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Występowanie CAPD u dzieci z LD oceniane jest na ok. 30-50%. Trudności
w uczeniu się diagnozowane są u chorych wykazujących się normalnymi zdolnościami
umysłowymi, które nie są odzwierciedlane sprawnym zdobywaniem wiedzy
(uczenia się). Pośród zaburzeń uczenia się dominują zaburzenia zdolności uczenia
się języka (Language Learning Disability LLD - ok. 80%) - kojarzy je się z dysfunkcją
płata skroniowego, który odpowiedzialny jest za integrację bodźców wzrokowych
i słuchowych.
I B. Dysleksja
Wg Hugdahl wsp. [1] dysleksja jest zaburzeniem funkcjonalnym i strukturalnym
płata skroniowego lewego. Prowadzi to do deficytów procesów słuchowo-fonetycznych związanych z dominacją lewej półkuli [2].
Badania nad występowaniem CAPD w populacji dziecięcej, szczególnie u dzieci
ze Specyficznymi Zaburzeniami Nauki (SLI), Dysleksją czy tez ADHD, rozwinęły się
dynamicznie w ciągu ostatnich 10 lat szczególnie w Stanach Zjednoczonych (Musiek
i wsp.)[5]. Potwierdziły to również badania wykonane w Klinice Foniatrii i Audiologii
w Poznaniu wykazując w teście dwudzielnym (dychotycznym) zarówno słownym jak
i liczbowym bardzo niskie wyniki słyszenia obuusznego. [8]
II. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźca słuchowego u ludzi w podeszłym
wieku
Występowanie CAPD jako jednego z objawów chorobowych jest o wiele
szersze również w przypadku populacji dorosłych. Zaburzenia ośrodkowego
przetwarzania bodźca słuchowego związane są w przypadku populacji dorosłych
z fizjologicznym procesem starzenia się ośrodkowego układu nerwowego, chorobami
neurodegeneracyjnymi, urazami głowy.
Występowanie ośrodkowych zaburzeń słuchu u ludzi starszych rośnie z wiekiem,
od 17% (50-54 lat), poprzez 58% (65-69 lat), 72% (70-74 lat), aż do 95% u pacjentów
w wieku powyżej 80 lat (Stach, Spretnjak, Jerger 1990). Badania Wojnowskiego i wsp.
wykonane w latach 2007-2008 w Poznańskiej Klinice Foniatrii i Audiologii na populacji
osób powyżej 65 roku życia potwierdziły przytoczone powyżej obserwacje. Stosując
testy mowy utrudnionej mamy możliwość dokładniejszego zaprotezowania słuchu
u ludzi starszych wykazując ucho dominujące przy równych progach słuchowych
w audiometrii tonalnej. Podobnie przy stosowaniu implantów ślimakowych na ucho
dominujące można spodziewać się lepszych wyników rehabilitacji słuchu.
III. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźca słuchowego w stwardnieniu
rozsianym
Testy mowy utrudnionej mogą być przydatne w chorobach ośrodkowego
układu nerwowego o charakterze neurodegeneracyjnym. Zaburzenia słuchu zarówno
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obwodowe jak i centralne są jednym z częstszych niespecyficznych objawów
stwardnienia rozsianego, prawie tak samo jak objawy ze strony narządu wzroku [3].
Dlatego też szersze zastosowanie testów utrudnionych zarówno jednousznych jak
i dwudzielnych (dychotycznych) może ułatwiać diagnostykę tego schorzenia.
IV. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźca słuchowego w uszkodzeniach
ośrodkowego układu nerwowego
Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźca słuchowego towarzyszą
większości przypadków uszkodzeń OUN czy to spowodowanych urazami czy
tez procesami nowotworowymi. Badania przeprowadzone w Klinice Foniatrii w
Poznaniu przy współpracy z Kliniką Neurochirurgii w Poznaniu dotyczyły grupy
chorych ze zmianami nowotworowymi ośrodkowego układu nerwowego. Grupę
chorych dobrano pod względem lokalizacji zmian ograniczonych przede wszystkim
do płatów skroniowych co nie oznacza, ze pozostałe struktury (rozległość procesu
nowotworowego) były nienaruszone.
Podobnie jak w przypadku rozległych zmian w procesie demielinizacyjnym
najbardziej widoczne zmiany widoczne są w teście mowy filtrowanej, gdzie we
wszystkich badanych częstotliwościach różnią się w sposób istotny statystycznie od
wyników grupy kontrolnej. Test zastosowaliśmy badając zarówno percepcję uchem
prawym jak również uchem lewym. Nie stwierdziliśmy statystycznej różnicy w
wynikach pomiędzy percepcją uchem prawym a lewym w teście mowy filtrowanej.
Nie było też statystycznie istotnej różnicy w wynikach tego testu w zależności od
lateralizacji miejsca uszkodzenia płata skroniowego.
Związane jest to z tym, że prawidłowe rozkodowania sygnału słownego
zachodzi w ośrodkach słuchowych obydwu półkul mózgowych, przez to badanie tym
testem nie dostarcza wiarygodnych informacji o ewentualnej lateralizacji uszkodzenia
(Musiek 1991 r.)[6]. W prawej półkuli dochodzi do rozkodowania akustycznych
parametrów sygnału słownego, z kolei w lewej materiał rozkodowywany jest na
poziomie semantycznym i lingwistycznym (Musiek, Baran i Pinheiro 1990 r.)[4].
Grupa chorych z ograniczonymi uszkodzeniami Ośrodkowego Układu
Nerwowego wymaga odpowiedniej rehabilitacji psychologicznej jak i zajęć
fizjoterapeutycznych narządu ruchu. Dodatkowe obciążenie dla tej grupy chorych
jakim może by centralne zaburzenie procesów słyszenia w sposób znaczący obniża
komfort ich życia, zmniejsza ich samoocenę a niekiedy praktycznie utrudnia przebieg
rehabilitacji (np. nierozumienie poleceń rehabilitanta) (Wong 1991)[9]. Dlatego
wczesna diagnostyka i rozpoznanie zaburzeń ośrodkowego przetwarzania bodźca
słuchowego w tej grupie chorych pozwala na włączenie treningu słuchowego jako
jednego z elementów rehabilitacji chorych mogących poprawić ich komfort życia.
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Piśmiennictwo:
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demielinizacyjnych
z zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u chorych na stwardnienie rozsiane
Neur. Neurochir. Pol. 2000, T.34(l),50.
4. Musiek F, Baran JA, Pinheiro M; Duration pattern recognition in normal subjects
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Wojnowski W, Obrębowski A., Pruszewicz A, Demenko G, Wiskirska-Woźnica B,
Maciejewska B: Zastosowanie testów utrudnionych w diagnostyce dzieci z dysleksją.
Otorynolaryngologia Przegląd Kliniczny 2008;7;97-100.
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Wong BYL; The relevance of metacognition to learning disabilities. In Wong
BYL (ed.) Learning about learning disabilities San Diego ,Academic Press 1991.
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6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ISCB 2016
(mgr Grażyna Greczka)
W dniach 21-25 sierpnia 2016 roku, w Birmingham, w Wielkiej Brytanii odbyła
się Międzynarodowa Konferencja ISCB 2016 - The International Society for
Clinical Biostatistics. Konferencja ISCB 2016 stanowiła forum wymiany naukowej
międzynarodowej teorii, metod i zastosowań biostatystyki klinicznej wśród
biostatystyków, epidemiologów i innych badaczy medycznych.
Polski Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
prezentowany był na sesji plakatowej: Statystyki dla chorób rzadkich i małych
populacji. Mgr Grażyna Greczka przedstawiła pracę pt.: „Influence of risk factors and
the outcome of the TEOAE test on hearing loss in neonates registered in the Polish
Universal Neonatal Hearing Screening Program”.

fot. mgr Grażyna Greczka
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7. WYMIANA TERMINALI CBD PPPBSuN
(inż. Paweł Krawczyk)
Szanowni Państwo,
Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydował o wymianie
komputerów służących do wysyłania danych w ramach Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
Dotychczasowe komputery dobrze służyły od 2009 roku. Ilość awarii sprzętu była
bardzo mała. Czas jednak na rewitalizację. Wymienione zostały tylko komputery.
Monitory są w dobrym stanie i nie wymagają jeszcze wymiany. Komputery są objęte
trzyletnią gwarancją producenta na podstawie numeru seryjnego, dlatego nie jest
konieczna papierowa wersja karty gwarancyjnej. Komputery mają wgrany system
operacyjny wraz z zabezpieczeniami oraz oprogramowaniem i są gotowe do pracy
zaraz po podłączeniu w miejsce starego komputera.
Dotychczas działające komputery stanowią własność ośrodka, a ich ewentualna
kasacja/utylizacja po zainstalowaniu nowego terminala jest w gestii dyrekcji/zarządu
szpitala.
Proces wymiany nadzorowała firma EPIGON Sp. z o.o. prowadząca obecnie dział
pomocy technicznej (HelpDesk: telefon: 22 389 6019, email: helpdesk_sluch@epigon.
pl).
Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkich ośrodków w sprawnym procesie
wymiany terminali.
Mamy nadzieję, że proces wymiany terminali przebiegł bez problemów, a nowy sprzęt
pozwoli na dalszą komfortową pracę z aplikacją. Dziękujemy za państwa współpracę.

14

8. ZGŁASZALNOŚĆ NA II POZIOM REFERENCYJNOŚCI PPPBSuN
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
(mgr Monika Zych)
Poprawność funkcjonowania ogólnokrajowych programów medycznych obejmujących
swym działaniem całą populację w dużej mierze zależy od jakości i skrupulatności
ich przeprowadzania. Dotyczy to zarówno wykonania samego badania, jak również
gromadzenia i analizy pozyskanych w ten sposób danych.
W całej Polsce 8,22% noworodków po przeprowadzonym badaniu skryningowym
otrzymało certyfikat koloru żółtego i zostało skierowanych na dalsze badania.
Liczba dzieci kierowanych do ośrodków II poziomu referencyjności, waha się
w znacznym stopniu w poszczególnych województwach.
Według CBD PPPBSuN na drugi poziom referencyjności zgłasza się 55,8% dzieci.
Mimo, że każde z nich otrzymało certyfikat koloru żółtego oznaczający konieczność
wizyty na kolejnym poziomie Programu ze względu na nieprawidłowy wynik
badania przesiewowego, współistniejące czynniki ryzyka lub z różnych względów
nieprzeprowadzenie badania na I poziomie referencyjności. Jednak analizy powstałe
na podstawie danych pochodzących z ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród
rodziców dzieci, którzy nie zgłosili się na badania kontrolne pozwoliły na oszacowanie
statystyczne zgłaszalności na poziomie ponad 82%.
Największe nieścisłości w CBD pojawiły się w przypadku danych dotyczących
nieprawidłowego wyniku badania oraz braku przeprowadzonego badania. Znacznie
różniły się one także w poszczególnych województwach.
Różnica pomiędzy CBD a stanem faktycznym może wynikać między innymi
z nieścisłości danych wprowadzanych do CBD. Z przeprowadzanych analiz wynika,
że duża część badań, które były wykonane powtórnie tuż przed opuszczeniem przez
dziecko oddziału neonatologicznego nie została wprowadzona do CBD. Taka sytuacja
miała miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy z CBD można było uzyskać informację
o braku przeprowadzonego badania. W rzeczywistości w znacznej części przypadków
dziecko miało wykonane powtórnie badanie słuchu, którego wynik był prawidłowy
oraz otrzymało niebieski certyfikat, jednak dane te nie zostały wprowadzone, bądź
zmienione w CBD.
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Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny dzieci z nieprawidłowym wynikiem
badania metodą OAE z podziałem na województwa
Zgodnie z danymi pozyskanymi z CBD, 34,7% dzieci z certyfikatem koloru żółtego
(n=5221) to dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania metodą OAE.
Według CBD zgłaszalność do ośrodków II poziomu referencyjności PPPBSuN jest bardzo
niska w województwie pomorskim i wynosi zaledwie 20%. Odsetek 40% zgłaszalności
nie został również przekroczony w województwach: mazowieckim, łódzkim i lubelskim.
Najwyższa zgłaszalność, równa 73%, miała miejsce w województwie podkarpackim.
Średnia zgłaszalność dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania metodą OAE w całej
Polsce wynosi 50%. (Mapa 1)

Mapa 1 – Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny dzieci z nieprawidłowym
wynikiem badania metodą OAE z podziałem na województwa.
Informacja z CBD o liczbie dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania metodą
OAE w poszczególnych województwach potwierdziła się w 373 na 621 przypadków.
Pozostałe 40% dzieci (n=248), które w CBD widniały jako dzieci z nieprawidłowym
wynikiem badania metodą OAE, otrzymały certyfikat koloru niebieskiego uzyskując
prawidłowy wynik drugiego badania przesiewowego słuchu, mającego miejsce jeszcze
na oddziale neonatologicznym. Są to dzieci, których dane zostały wprowadzone do CDB
nieadekwatnie do wyniku przeprowadzonego badania. Najwięcej nieprawidłowych
wpisów dokonano w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim i lubuskim,
odpowiednio 82%, 77%, 75%.
Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny dzieci z brakiem wykonanego badania
metodą OAE z podziałem na województwa
Zgodnie z danymi pochodzącymi z CBD, 17,31% dzieci z certyfikatem koloru żółtego

16

(n=2605), z różnych przyczyn nie miało wykonanego badania przesiewowego słuchu.
Aż w 9 województwach zgłaszalność ta nie przekracza 10%.

Mapa 2 – Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny dzieci z brakiem wykonanego
badania metodą OAE z podziałem na województwa.
Informacja z CBD o liczbie dzieci z brakiem wykonanego badania metodą OAE
potwierdziła się zaledwie u 25% ankietowanych rodziców (n=95). Pozostałe 75%
dzieci (n=287), które w CBD widniały jako dzieci, które nie miały wykonanego badania
słuchu, otrzymały certyfikat koloru niebieskiego uzyskując prawidłowy wynik badania
przesiewowego słuchu, zatem były to niewłaściwie wprowadzone dane do CBD.
W ankietowanej grupie, w województwach lubuskim i podlaskim aż 100% wpisów
zostało wprowadzonych niezgodnie z rzeczywistością. W kolejnych 8 województwach
odsetek nieprawidłowo wpisanych danych był wyższy niż 80%.
Według danych pochodzących z CBD średnia zgłaszalność do ośrodków II poziomu
referencyjności PPPBSuN w analizowanym okresie czasu na terenie całej Polski
wyniosła 47,9%. Analiza statystyczna danych uzyskanych z ankiety wskazuje jednak
na szacowaną zgłaszalność równą 81,8%.

Mapa 3 - Różnica zgłaszalności w poszczególnych województwach między analizą
statystyczną a CBD.
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Niezmiernie ważna jest precyzja, kompleksowość i stałe aktualizowanie CBD. Każda
nieścisłość w CBD wiąże się ze zwiększonym ryzykiem braku możliwości odnalezienia,
a tym samym udzielenia odpowiedniej pomocy dziecku, które nie zgłosiło się na
kolejny poziom referencyjności Programu. To właśnie dlatego tak ważna jest rzetelna
praca każdej osoby zaangażowanej w działalność Programu.
Piśmiennictwo:
1.
Wróbel MJ, Greczka G, Szyfter W. The risk factor profile of children covered by
the Polish universal neonatal hearing screening program and its impact on hearingloss
incidence. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Feb;78(2):209–13.
2.
Greczka G, Wróbel M, Dąbrowski P, Mikołajczak K, Szyfter W. Universal
Neonatal Hearing Screening Program in Poland--10-year summary. Otolaryngol Pol.
2015;69(3):1–5.
3.
Summary of Diagnosis and Loss to Follow-up / Loss to Documentation in 2013
Data Source: 2013 CDC EHDI Hearing Screening &Follow-up Survey (HSFS) (www.cdc.
gov/ncbddd/hearingloss/ehdi-data.html).
4.
Vos B, Lagasse R, Levêque A. Main outcomes of a newborn hearing
screening program in Belgium over six years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014
Sep;78(9):1496–502.
5.
Cockfield CM, Garner GD, Borders JC. Follow-up after a failed newborn hearing
screen: a quality improvement study. ORL Head Neck Nurs. 2012;30(3):9–13.
6.
Korres S, Nikolopoulos TP, Peraki EE, Tsiakou M, Karakitsou M, Apostolopoulos
N, et al. Outcomes and efficacy of newborn hearing screening: strengths and
weaknesses (success o rfailure?). Laryngoscope. 2008 Jul;118(7):1253–6.
7.
Korres SG, Balatsouras DG, Gkoritsa E, Eliopoulos P, Rallis E, Ferekidis E.
Successrate of newborn and follow-up screening of hearing using otoacousticemissions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Jun;70(6):1039–43.
8.
Greczka G, Zych M, Wróbel M, Dąbrowski P, Szyfter Harris J, Szyfter W. Analysis
of the referral rate on the diagnostic level (follow up) of the Polish Universal Neonatal
Hearing Screening Program
9.
Greczka G, Wróbel M, Dąbrowski P, Szyfter Harris J, Szyfter W. Rola lekarza
pediatry w Programie Powszechnych Przesiewowych badań Słuchu u Noworodków w
Polsce. Standardy medyczne – pediatria 2016, (13):407-412.

18

9. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI CZYNNIKA RYZYKA OKREŚLANEGO
JAKO „ZAKAŻENIA Z GRUPY TORCH” W CENTRALNEJ BAZIE DANYCH
PROGRAMU POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U
NOWORODKÓW.
(dr Katarzyna Wróblewska-Seniuk, lek.med. Hanna Czerniejewska)
Zakażenia z grupy TORCH to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące szereg chorób,
wywołanych przez różne patogeny – T (toksoplazmoza), O (others = inne), R (różyczka),
C (cytomegalia), H (wirusy Herpes). Nie wszystkie z tych patogenów (jako pojedynczy
czynnik ryzyka) są skorelowane w sposób jednoznaczny z wystąpieniem niedosłuchu
u dziecka. Im cięższy przebieg danego zakażenia, związany z zaburzeniami funkcji
poszczególnych narządów, zmianami w OUN czy stosowanym leczeniem, tym większa
grupa czynników ryzyka mająca wpływ na wystąpienie i/lub poziom niedosłuchu.
Wobec dużej różnorodności patogenów zaliczanych do grupy TORCH, noworodki
z bardzo różnymi problemami kwalifikowane są jako pacjenci z tym właśnie czynnikiem
ryzyka niedosłuchu i kierowane do poszerzenia diagnostyki audiologicznej. Należy
pamiętać, że ww. grupa dzieci wymaga szeregu konsultacji, co może prowadzić do
ograniczenia dostępności i wydłużania się terminów na II i III poziomie referencyjności
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
Na podstawie aktualnego piśmiennictwa, dotyczącego ryzyka oraz częstości
występowania niedosłuchu u dzieci z zakażeniami TORCH, przygotowaliśmy dla
Państwa wytyczne dotyczące rejestracji czynnika ryzyka określanego jako „zakażenie
z grupy TORCH” w Centralnej Bazie Danych Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków oraz kierowania tych dzieci do dalszej diagnostyki
audiologicznej.
TOKSOPLAZMOZA [1]
•
Objawy kliniczne, w tym niedosłuch, wystąpią u 85% dzieci z toksoplazmozą
wrodzoną niezależnie od przebiegu początku choroby!
• Rozpoznanie toksoplazmozy wrodzonej – serodiagnostyka (oznaczenie IgG i IgM).
•
Czynnikiem ryzyka niedosłuchu jest toksoplazmoza wrodzona, a więc
charakterystyczny obraz kliniczny i/lub wyniki badań dodatkowych u noworodka
(badanie serologiczne, badania obrazowe OUN) potwierdzające zakażenie.
• Jeżeli matka chorowała na toksoplazmozę przed ciążą (obecność przeciwciał IgG na
początku ciąży) lub była leczona z powodu toksoplazmozy w czasie ciąży, a u noworodka
nie stwierdza się zakażenia – nie stanowi to czynnika ryzyka niedosłuchu.
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CYTOMEGALIA [2-4]
• Główna przyczyna niedosłuchu czuciowo-nerwowego na świecie!
• Niedosłuch związany z zakażeniem CMV to zwykle niedosłuch o charakterze
czuciowo-nerwowym, ciężki, postępujący lub o zmiennym nasileniu, asymetryczny
lub jednostronny.
• Cytomegalię wrodzoną rozpoznaje się na podstawie dodatniego wyniku badania
moczu w kierunku CMV metodą PCR w pierwszych 3 tygodniach życia dziecka (złoty
standard). Przy braku takiej diagnostyki wskazane jest również kierowanie do
kontroli noworodków z dodatnim mianem przeciwciał w klasie IgM lub wysokim
mianem przeciwciał w klasie IgG przeciwko CMV.
• Dzieci z wrodzonym CMV: kontrola audiologiczna powinna być przeprowadzana co
3-6 miesięcy przez pierwsze 3 lata życia, potem raz na rok do osiągnięcia 6. roku życia.
• Leczenie przeciwwirusowe (gancyklowir) u noworodków z wrodzonym zakażeniem
CMV wpływa korzystnie na rozwój dzieci oraz ma pozytywny efekt w przypadku
niedosłuchu, nie powoduje jednak całkowitego wyleczenia!
UWAGA: Warto rozważyć diagnostykę w kierunku toksoplazmozy wrodzonej
(badanie serologiczne) oraz CMV (serologia/badanie moczu w kierunku obecności
wirusa – PCR) u noworodków, u których wynik badania przesiewowego słuchu
jest nieprawidłowy przy braku czynników ryzyka niedosłuchu (szczególnie gdy
noworodek jest hipotroficzny!!!)
KIŁA [5]
• Kiła wrodzona – niedosłuch o późnym początku (10-40.r.ż.), postępujący.
• Podejrzenie kiły wrodzonej (kiła u matki w czasie ciąży – leczona i nieleczona,
dodatnie wyniki badań serologicznych u noworodka)należy traktować jako czynnik
ryzyka niedosłuchu.
• Brak wskazań do rutynowego badania w kierunku kiły u zdrowych noworodków
z idiopatycznym niedosłuchem (dodatnim wynikiem badania przesiewowego).
RÓŻYCZKA
• Zakażenie wrodzone – triada Gregga: jaskra/wrodzona zaćma, głuchota - przy
zakażeniu > 16.t.c, wada serca - zwężenie tętnicy płucnej lub PDA.
• Od czasu wprowadzenia obowiązkowego szczepienia przeciwko różyczce częstość
zakażeń wrodzonych jest istotnie mniejsza.
• Jako czynnik ryzyka niedosłuchu należy traktować podejrzenie różyczki wrodzonej
(dodatnie miano przeciwciał w klasie IgM u noworodka).
OPRYSZCZKA [6]
• Zakażenie wrodzone – bardzo rzadko → zakażenie uogólnione, zapalenie mózgu
lub infekcja miejscowa.
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• Zakażenie bezobjawowe nie występuje – brak wskazań do rutynowej diagnostyki
serologicznej w przypadku idiopatycznego niedosłuchu u zdrowych noworodków.
• U dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia wywołanego przez wirusa
opryszczki zaleca się wyłącznie wykonywanie badania przesiewowego słuchu. Nie
jest zalecane kierowanie tych dzieci na pełne badanie audiologiczne (II etap badań
przesiewowych).
We wszystkich powyższych sytuacjach powszechnie przyjętym standardem jest:
Przeprowadzenie badań metodą otoemisji, audiometrii impedancyjnej oraz metodą
BERA. Ustalenie progu słuchowego oraz dodatkowa ocena rozwoju ogólnego dziecka
Przy nieprawidłowym wyniku badania – rozpoczęcie właściwego leczenia w zależności
od rozpoznanego typu niedosłuchu oraz progu słuchowego.
Przy prawidłowym wyniku badania słuchu – zaplanowanie kontroli w zależności od
patogennego czynnika.
• Dzieci z grupy ryzyka z prawidłowym progiem słuchowym obustronnie w badaniach
obiektywnych słuchu: kontrola po ukończeniu 12. miesiąca życia – celem pełnej oceny
rozwoju procesu komunikatywnego oraz ocena rozwoju ogólnego dziecka skorelowana
z badaniami audiologicznymi.
•
Dzieci z grupy ryzyka z nieprawidłowym wynikiem badania słuchu jedno lub
obustronnym: stała opieka wielospecjalistyczna: audiolog, laryngolog, neurolog,
oraz inni specjaliści w zależności od uszkodzenia narządów dodatkowych, logopeda,
psycholog – częstość ustalana indywidualnie w zależności od rozwoju dziecka i przebiegu
leczenia.
Piśmiennictwo
1. Brown ED, Chau JK, Atashband S, Westerberg BD, Kozak FK. A systematic review
of neonatal toxoplasmosis exposure and sensorineural hearing loss. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 2009;73:707-11.
2. Kadambari S, Luck S, Davis A, et al. Clinically targeted screening for congenital
CMV - potential for integration into the National Hearing Screening Programme. Acta
Paediatr 2013;102:928-33.
3. Kadambari S, Williams EJ, Luck S, Griffiths PD, Sharland M. Evidence based
management guidelines for the detection and treatment of congenital CMV. Early
Hum Dev 2011;87:723-8.
4. Goderis J, De Leenheer E, Smets K, Van Hoecke H, Keymeulen A, Dhooge I. Hearing
loss and congenital CMV infection: a systematic review. Pediatrics 2014;134:972-82.
5. Chau J, Atashband S, Chang E, Westerberg BD, Kozak FK. A systematic review of
pediatric sensorineural hearing loss in congenital syphilis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol
2009;73:787-92.
6. Westerberg BD, Atashband S, Kozak FK. A systematic review of the incidence of
sensorineural hearing loss in neonates exposed to Herpes simplex virus (HSV). Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72:931-7.
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10. REKORDOWE 5 MILIONÓW BADAŃ PRZESIEOWYWCH SŁUCHU
(mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
Co roku, w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków, przebadanych zostaje ponad 350 tysięcy dzieci. W 2016 roku
przebadano ich 358 604.
Dumą napawa fakt, że pod koniec września 2016 roku w ramach Programu zostało
przebadane pięciomilionowe dziecko.
Lenka z Koniakowa urodziła się w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Dwa tygodnie później
oddziałowi Neonatologicznemu, na którym wykonano badanie przesiewowe słuchu,
nadano imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już dziewiąty oddział w Polsce
noszący imię Fundacji. Z tej okazji oddział otrzymał prezent specjalny - nowoczesny
ultrasonograf, który wspomoże w swym działaniu aparat USG zakupiony przez
Fundację jeszcze w 2004 roku.
Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Słuch Noworodka
na pamiątkę przebadania 5 milionowego dziecka Jerzy Owsiak – prezes Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przyznał oddziałowi statuetkę oraz podziękował
za wspaniałą pracę na rzecz najmłodszych pacjentów.
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11. IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA
„SŁUCH NOWORODKA”
(dr Piotr Dąbrowski, mgr Grażyna Greczka, mgr Monika Zych)
Dnia 1 grudnia 2016 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja
Szkoleniowo-Naukowa „Słuch Noworodka”.

Organizatorami konferencji było Biuro Koordynatora Medycznego Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce, Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej UMP oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
W konferencji wzięli udział znakomici goście: Lidia i Jerzy Owsiak, Konsultant
Krajowy w dziedzinie Pediatrii Prof. dr hab. Teresa Jackowska, Konsultant Krajowy
w dziedzinie Neonatologii Prof. dr hab. Ewa Helwich, Prezes Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego Prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka oraz ponad
350 uczestników.
Celem Konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli 501 ośrodków
neonatologiczno-otolaryngologiczno-audiologicznych uczestniczących od 13 lat
Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, dzięki którym
przebadano w Polsce już ponad 5 milionów noworodków.
Konferencję rozpoczął Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
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Pomocy. W swoim wystąpieniu podziękował za rzetelną pracę ośrodków oraz nagrodził
pamiątkową statuetką trzy ośrodki, które szczególnie zasługiwały na wyróżnienie. Były
to ośrodki pierwszego stopnia referencyjności w Cieszynie, Międzychodzie i Oławie.
Podczas pierwszej sesji referaty wygłosili Konsultanci Krajowi w dziedzinie Pediatrii
i Neonatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Koordynator
Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
podsumowując 13-letnie działanie Programu. Pod koniec tej sesji mieliśmy okazję
usłyszeć historie dwóch osób, które swój słuch zawdzięczają wszczepionym implantom
ślimakowym – Marty - studentki archeologii oraz 10-letniej Hani. Właśnie dzięki takim
autentycznym przykładom po raz kolejny utwierdzamy się w słuszności naszych działań
w ramach Programu, który pozwala na szybką diagnozę oraz wdrożenie odpowiedniego
leczenia, by zwiększyć szanse dzieci na normalne życie wśród słyszących rówieśników.
Hania była także gościem 25. Finału WOŚP na zaproszenie Jurka Owsiaka.
Podczas drugiej sesji odbyły się wystąpienia poznańskich audiologów, laryngologów
oraz neonatologów. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie audiolog - Pani Hanny
Czerniejewskiej-Wolskiej oraz neonatolog - Pani dr Katarzyny Wróblewskiej-Seniuk,
które wspólnie opracowały i przedstawiły „Konsensus dotyczący infekcji TORCH
jako czynnika ryzyka wystąpienia niedosłuchu”. Każdy z uczestników otrzymał ww.
Konsensus w materiałach konferencyjnych. Jest on również dostępny na stronie
internetowej Koordynatora Medycznego Programu www.sluch.ump.edu.pl oraz
w aktualnym numerze z biuletynu Uszko. Bardzo prosimy osoby, które nie uczestniczyły
w konferencji o wnikliwe zapoznanie się oraz stosowanie opracowanych zaleceń.
Sesja trzecia ściśle dotyczyła działalności Programu. Podczas wystąpienia mgr Grażyny
Greczki – Koordynatora Programu ds. raportów i analiz – podkreślono jak ważne
jest rzetelne uzupełnianie Centralnej Bazy Danych. Przeprowadzona analiza ankiety
telefonicznej pozwoliła oszacować zgłaszalność na drugi poziom Programu na ponad
80%, a nie jak wynikało to z CBD zaledwie 60% - więcej na ten temat przeczytają
Państwo w kolejnych rozdziałach aktualnego biuletynu Uszko.
W przerwach pomiędzy sesjami była możliwość uczestniczenia w forach rehabilitacji
oraz forum diagnostyki i protezowania słuchu organizowanych przez firmy medyczne.
Podczas Konferencji miało miejsce spotkanie Rady Naukowej Programu, dzięki
któremu ustalono kierunki działa oraz dalszego rozwoju Programu.
Wszystkim uczestnikom Konferencji jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tak
liczny udział oraz aktywne uczestniczenie w dyskusjach.
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12. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PPPBSuN W ROKU 2016
(mgr Grażyna Greczka)
Raport z działalności PPPBSuN w roku 2016 - dane z dnia 08.12.2016 r.
Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
bierze udział 407 ośrodków I poziomu, 69 ośrodków II poziomu oraz 25 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
29
24
22
15
27
29
54
12
24
16
19
44
14
20
36
22
407

Ośrodki II poziomu
5
4
3
4
3
4
11
2
1
2
3
12
2
2
8
3
69

Ośrodki III poziomu
3
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
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Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – I półrocze 2016
w porównaniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
W związku ze zmianą systemu do gromadzenia danych w Głównym Urzędzie
Statystycznym, dane o liczbie urodzeń żywych w pierwszym półroczu 2016 roku są
niedostępne.

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń-listopad 2016 - Centralna
Baza Danych PPPBSUN
Od stycznia do listopada 2016 r. do bazy Programu wprowadzono dane dotyczące 334
136 dzieci czyli o około 12 500 więcej niż w tym samym przedziale czasu w roku 2015
(321 689 dzieci).
W 2016 roku do końca listopada przebadano 329 194 (98,5% danych dzieci
wprowadzonych do bazy - o 0,4% więcej niż w roku 2015). Badania nie wykonano
u 4 942 (1,5%). Liczba dzieci z wynikiem Norma - Norma to 306 486 (91,7%), z wynikiem
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Norma - Norma i czynnikami ryzyka 12 900 (3,9%), z wynikiem nieprawidłowym 8 605
(2,6%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami ryzyka 1 203 (0,3%).

Podsumowanie danych z II i III poziomu– styczeń-listopad 2016
Od stycznia do listopada 2016 r. w bazie Programu zarejestrowano 39 613 wizyt na II
i III poziomie, w tym 24 453 wizyt dzieci, które pojawiły się tam po raz pierwszy.
Diagnostykę ukończyło 13 081 dzieci urodzonych miedzy styczniem a listopadem
2016 r.
Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim poziomie to 81 dni.
Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 83 dni.
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym typem niedosłuchu na II
poziomie - 124.
Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym typem niedosłuchu na II
poziomie - 227.
Liczba dzieci z potwierdzonym niedosłuchem, których wizytę odnotowano na III
poziomie - 25.
Średni wiek dziecka pojawiającego się na III poziomie to 107 dni.

Działalność Biura Koordynatora PPPBSuN
• Prowadzony jest stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami
• Ośrodki I poziomu, które mają zaległości we wprowadzaniu danych do CBD powyżej
3 miesięcy za 2016 rok:
- AE04 – 12 miesięcy - wykonywano telefony oraz wysłano pisma z prośbą
o uzupełnienie danych
•
Ośrodki II poziomu, które mają zaległości we wprowadzaniu danych do CBD
powyżej 3 miesięcy za 2016 rok:
- BB06 – 11 miesięcy - wysłano pismo z prośbą o uzupełnienie danych
- BC01 – 4 miesiące - wykonano telefony z prośbą o uzupełnienie danych
- BD03 – 12 miesięcy - wysłano pismo z prośbą o uzupełnienie danych
- BD05 – 12 miesięcy - wysłano pismo z prośbą o uzupełnienie danych
- BF11 – 8 miesięcy - wysłano pismo z prośbą o uzupełnienie danych
- BF12 – 6 miesięcy - wysłano pismo z prośbą o uzupełnienie danych
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• Ośrodki III poziomu, które mają zaległości we wprowadzaniu danych do CBD
powyżej 3 miesięcy za 2016 rok:
- CP02 – 4 miesiące - wykonano telefony z prośbą o uzupełnienie danych
• Do programu w 2016 roku przystąpiły nowe ośrodki:
- AF61 – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Oddział Neonatologii
- AF62 – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii
• Ośrodki, które stały się nieaktywne (zlikwidowano oddziały):
- AE16 - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika Piotrków
Trybunalski
- AE31 - Gameta - Szpital Sp. z o.o Rzgów
- AF44 - ARION Med Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
- AO08 - „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. Giżycko
•

Ośrodki, które przekształciły się z II na III poziom:
- BJ01 na CJ02 - Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
- BL09 na CL03 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lar-Med” w Żywcu

• 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:
- XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi – 4 wystąpienia:
•
13 lat funkcjonowania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków Fundacji WOŚP.
•
Analiza zgłaszalności na poziom diagnostyczny Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce
•
Czynniki ryzyka występowania niedosłuchu u noworodków urodzonych
przedwcześnie.
•
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w 2015
roku z szczególnym uwzględnieniem zmian, które zaszły na przełomie ostatnich lat
- Konferencja HEAL2016, Cernobbio – 3 wystąpienia ustne i 1 plakatowe:
• Analysis of the referral rate on the diagnostic level of the Polish Universal Neonatal
Hearing Screening Program
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• Central Data Base as an example of efficient administration of Polish Universal
Neonatal Hearing Screening Program
• 13 years of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program
• Hearing impairment in children born prematurely in Polish Universal Neonatal
Hearing Screening Program
- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SŁUCH NOWORODKA 2016 - 6
wystąpień ustnych:
• Wystąpienie Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków
• Sprawozdanie z działalności Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN
• Zgłaszalność na poziom diagnostyczny PPPBSuN w poszczególnych
województwach
•
Czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków z prawidłowym wynikiem
badania przesiewowego słuchu, które zadziałały w późniejszym okresie
• Wcześniactwo jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu
• Implantacja ślimakowa u dzieci zdiagnozowanych w ramach PPPBSuN
- 37th Annual Conference Internatuional Society for Clinical Biosttistics,
Birmingham, sierpień 2016
• Influence of risk factors and the outcome of the TEOAE test on hearing loss in
neonates registered in the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program
- Oxygenalia 2016, Kraków, listopad 2016
• The role of oxygen in the etiology of deafness
• Opracowano Konsensus dotyczący rejestracji czynnika ryzyka określanego jako
zakażenia z grupy TORCH w CBD PPPBSuN.
• Przedłużono udział w projekcie „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.
• Utworzono nową zakładkę „Konsensusy” na stronie internetowej
www.sluch.ump.edu.pl

Kierunki działania:
•
Wdrożenie programu pilotażowego w województwach pomorskim oraz
wielkopolskim: „System powiadamiania rodziców o konieczności wizyty na II poziomie
PPPBSuN”.
•
Wdrożenie programu pilotażowego na 3-4 oddziałach Intensywnej Terapii
Noworodka: „Badanie przesiewowe słuchu metodą AABR na oddziałach Intensywnej
Terapii Noworodka”
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• Obecność biura 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.

13. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA BIURA KOORDYNATORA MEDYCZNEGO
PROGRAMU POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U
NOWORODKÓW
(mgr Grażyna Greczka, dr Piotr Dąbrowski)
Zestaw prac opublikowanych w czasopismach medycznych:
•
Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program - 4-year experience
(2003—2006) Witold Szyfter , Maciej Wróbel, Marzanna Radziszewska-Konopka , Joanna
Szyfter-Harris, Michał Karlik. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
(2008) 72, 1783—1787
• Rola lekarza pediatry w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków w Polsce. mgr Grażyna Greczka; dr hab. Maciej Wróbel; dr Piotr
Dąbrowski; dr Joanna Szyfter-Harris, prof. dr hab. Witold Szyfter. Standardy Medyczne
pediatria nr2 tom 13
• Universal Neonatal Hearing Screening Program in Poland – 10-year summary
[Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce –
podsumowanie dekady]
Grażyna Greczka, Maciej Wróbel, Piotr Dąbrowski, Katarzyna Mikołajczak, Witold
Szyfter Otolaryngol Pol, 2015; 69(3) 1–5
• The report on the Universal Neonatal Hearing Screening Program in Poland
between 2003 and 2015. [Raport z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003 - 2015]. Witold Szyfter,
Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Maciej Wróbel - Otolaryngologia Polska 2016 Apr
30;70(2):1-5.
• Analisys of follow up at the diagnostic level in the Polish Universal Neonatal
Hearing Screening Program (PUNHSP). Grażyna Greczka, Monika Zych, Maciej
Wróbel, Piotr Dąbrowski, Joanna Szyfter Harris, Witold Szyfter
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• The risk factor profile of children covered by the Polish universal neonatal hearing
screening program and its impact on hearing loss incidence. Wróbel MJ, Greczka G,
Szyfter W. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Feb;78(2):209-13. Epub 2013 Nov 14
• Inventory of current EU paediatric vision and hearing screening programmes.
Sloot F, Hoeve HL, de Kroon ML, Goedegebure A, Carlton J, Griffiths HJ, Simonsz HJ;
EUS€REEN Study Group. J Med Screen. 2015 Jun;22(2):55-64. Epub 2015 Mar 5.
• Hearing impairment in Polish infants. Szyfter W, Wróbel MJ, Szyfter-Harris J,
Greczka G. Epidemiology. 2013 Mar;24(2):333.
• Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program - 10 years of experience:
Early Intervention - The Benefits and Why ‚Early’ Is Still Not a Standard Practice.
Witold Szyfter, Maciej Wróbel, Michał Karlik, Grażyna Greczka. Audiol. Neurotol. 2013
: Vol. 18, suppl. 1, s. 3-5.
•
Podsumowanie działalności Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków w Polsce w roku 2015. Piotr Dąbrowski, Monika Zych, Grażyna
Greczka, Maciej Wróbel, Joanna Szyfter Harris, Witold Szyfter. Postępy Neonatologii
nr 1-2(22) 2016.
Publikacje, które są w trakcie recenzji:
• Hearing impairment in premature newborns - analysis based on the national
hearing screening database in Poland. Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Grażyna
Greczka, Piotr Dąbrowski, Jan Mazela, Joanna Szyfter-Harris
• The results of newborn hearing screening by means of transient otoacoustic
emissions – has anything changed over 10 years? Katarzyna Wróblewska-Seniuk,
Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Jan Mazela
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14. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA DOTYCZĄCE PPPBSuN
(mgr Monika Zych)
• Czy muszę wpisywać do CBD numer telefonu opiekuna dziecka?
W aplikacji, pole telefon nie jest zaznaczone czerwoną gwiazdką jako pole
wymagane. Jednak jako Biuro Koordynatora PPPBSuN prosimy o wypełnianie tego
pola. Bezwzględnie 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
w ośrodku II poziomu referencyjności Programu.
• Jak wpisać do CBD dane matki, która jest obcokrajowcem?
Aby wpisać do systemu dane matki, która jest obcokrajowcem należy zaznaczyć mały
kwadracik obcokrajowiec znajdujący się zaraz pod polem telefon 1. Zaznaczenie tego
pola umożliwi przejście do kolejnych etapów aplikacji bez konieczności uzupełnienia
pola PESEL.
• Co zrobić, gdy system odrzuca wszystkie dane matki, które wpisywałam do CBD?
W tym przypadku format daty urodzenia dziecka został prawdopodobnie błędnie
wpisany. Najprościej jest posłużyć się formatką kalendarza uruchamianą za pomocą
ikonki przy polu data urodzenia dziecka.
• Co oznacza „?” i kiedy użyć go do określenia wyniku badania?
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.
• Czy muszę uzupełnić CBD, gdy dziecko nie miało wykonanego badania przesiewowego
słuchu?
Tak. W przypadku niewykonania badania przesiewowego słuchu np. z powodu awarii
sprzętu należy wpisać do CBD dane matki i dane dziecka.
• Kogo należy wpisać do CBD, gdy dziecko jest w trakcie procesu adopcyjnego?
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.
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• Do którego tygodnia ciąży „wcześniactwo” jest czynnikiem ryzyka uszkodzenia
słuchu?
Wcześniactwo jest czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu do 32 tygodnia ciąży. Jeśli
dziecko urodzi się później nie należy zaznaczać tego czynnika ryzyka w CBD.
• Czy jeśli tylko mama dziecka przyjmowała leki ototoksyczne to jest to czynnik
ryzyka uszkodzenia słuchu dziecka?
Leki podawane matce podczas ciąży, kwalifikowane, jako ototoksyczne, nie powinny
być rejestrowane w CBD Programu i stanowić powodu do kierowania dziecka do
ośrodków II poziomu referencjności.
• Czy jeśli leki ototoksyczne były podawane dziecku przez 3 dni to jest to czynnik
ryzyka uszkodzenia słuchu?
Leki kwalifikowane jako ototoksyczne są wskazaniem do konsultacji w ośrodkach II
poziomu referencjności Programu, a tym samym powinny być rejestrowane w CBD,
gdy były stosowane w dawkach przekraczających dawki terapeutyczne (np. terapia
powyżej 7 dni).
•
Czy jeśli przez 3 dni podawane były dziecku 2 lub więcej leki ototoksyczne
jednocześnie to nadal nie jest to czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu dziecka?
Jeśli lek ototoksyczny był stosowany w skojarzeniu z innymi lekami ototoksycznymi to
jest on wskazaniem do konsultacji w ośrodkach II poziomu referencyjności Programu,
a tym samym powinien być rejestrowany w CBD.
• Co w sytuacji, gdy leki ototoksyczne podawane były podczas pobytu dziecka na
oddziale intensywnej terapii, bądź innych oddziale zabiegowym?
W opisywanej sytuacji należy zaznaczyć w CBD odpowiednie CR i skierować dziecko
do ośrodka II poziomu referencyjności, w celu wykonania dalszej diagnostyki.
• Czy sztuczna wentylacja i pobyt na oddziale intensywnej terapii przez 4 dni jest
czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu?
Nie, sztuczna wentylacja nie jest zaliczana do czynników ryzyka uszkodzenia słuchu
jeśli nie jest ona stosowana powyżej 5 dni.
• Czy należy wpisywać do bazy dziecko, które przyszło na wizytę kontrolną w wieku
np. 4 lat?
Tak, można taką wizytę dopisać do CBD. W tym przypadku należy kliknąć przycisk
postaw diagnozę końcową, wpisać głębokość i typ niedosłuchu.
• Jak zamówić druki, certyfikaty, ulotki?
Wszystkie zapytania i wątpliwości najlepiej kierować poprzez system wysyłania
wiadomości. W ten sposób mogą Państwo:
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- Realizować zamówienia materiałów eksploatacyjnych (druki, certyfikaty, ulotki)
- Wystosować prośby o założenie nowego konta dla użytkownika oraz o zmiany konta
użytkownika
- Komunikować się w celu modyfikacji danych w CBD
• Czym różnią się przyciski Postaw diagnozę końcową, Dalsza diagnostyka, Zapisz
znajdujące się w Zakładce Diagnostyka audiologiczna przeznaczonej dla ośrodków II
i III poziomu referencyjności?
Postaw diagnozę końcową to przycisk pozwalający przystąpić do wpisania wyników
diagnozy. W tym przypadku diagnoza końcowa oznacza sposób zakończenia wizyty.
Jeśli byłaby to wizyta, podczas której można wnioskować, co do stanu 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.

>WSKAZÓWKI<
• Kolejne dziecko zawsze dopisuj do istniejącej już w CBD matki
• Sprawdź czy certyfikat jest zgodny z CBD
• Poinformuj opiekunów dziecka, że żółty certyfikat wiąże się z koniecznością
wykonania dalszych badań audiologicznych
• Nie ma konieczności przesyłania papierowych kopii badań do Biura Koordynatora
• W razie wątpliwości ośrodka skontaktuj się z:
▫ Biurem Koordynatora PPPBSuN - 61 854 73 17
▫ Działem informatycznym Helpdesk - 22 389 60 19
Przypominamy najważniejsze informacje na temat certyfikatów wklejanych do
książeczki zdrowia dziecka.

33

>ŻÓŁTY CERTYFIKAT<
Żółty certyfikat
powinien zostać
wklejony do książeczki
zdrowia
dziecka jeśli:
•występują czynniki
ryzyka niedosłuchu
•wynik badania OAE był
nieprawidłowy
•z jakichkolwiek
powodów nie
przeprowadzono
badania przesiewowego
słuchu
W każdym z powyższych przypadków dziecko powinno zostać skierowane do ośrodka II
poziomu referencyjności PPPBSuN, a rodzic poinformowany o konieczności wykonania
dodatkowych badań diagnostycznych.

>NIEBIESKI CERTYFIKAT<
Wklejany jest
do książeczki zdrowia
dziecka tylko
w przypadku, gdy nie
wystąpiły żadne czynniki
ryzyka uszkodzenia
słuchu,
a przeprowadzone
badanie potwierdziło
prawidłowy wynik
badania przesiewowego.
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15. REGULAMIN DLA OŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE
REGULAMIN
określający zasady przystępowania do Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków, prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, przez ośrodki medyczne kwalifikowane jako ośrodki II
i III poziomu referencyjności oraz zasady przekazywania w darze aparatury
audiologicznej Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (Program)
został wdrożony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Fundacja)
na terenie całej Polski w 2003 roku. Jego celem jest objęcie badaniem skryningowym
każdego nowonarodzonego dziecka w Polsce w 2-3 dobie życia. Badanie przesiewowe
obejmuje ocenę słuchu noworodka z wykorzystaniem otoemisji akustycznej oraz
wytypowanie dzieci z możliwością wystąpienia niedosłuchu lub/i czynnikami ryzyka.
Konsekwencją identyfikacji dzieci obarczonych wadą słuchu lub dzieci z grupy ryzyka
wystąpienia niedosłuchu jest skierowanie ich na dalszą diagnostykę, rehabilitację oraz
leczenie do ośrodków certyfikowanych przez Koordynatora Medycznego Programu.
Realizując powyższe założenia, w ramach Programu zdefiniowano 3 poziomy
kompetencji (referencyjności) Zakładów Opieki Zdrowotnej:
I poziom referencyjności realizuje badania skryningowe (są to przede
wszystkim Oddziały Ginekologiczno-Położnicze, Noworodkowe, Neonatologiczne,
Intensywnej Opieki i Terapii Noworodków),
II poziom referencyjności realizuje diagnostykę audiologiczną do 3. miesiąca
życia dziecka,
III poziom referencyjności prowadzi szeroko pojętą interwencję audiologiczną
(protezowanie, leczenie) nie później niż do 6. miesiąca życia dziecka.
Do realizowania zadań diagnostycznych w ramach Programu, ośrodki medyczne
kwalifikowane do Programu jako ośrodki II i III poziomu referencyjności powinny
posiadać pełen zestaw urządzeń diagnostycznych (audiometr tonalny, audiometr
impedancyjny, otoemisja akustyczna, aparat do badania słuchowych potencjałów
wywołanych z pnia mózgu – ABR). W przypadku braku ww. urządzeń - Fundacja
może dokonać odpowiedniego zakupu i przekazać urządzenie w darze ośrodkowi,
z uwzględnieniem treści pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

Regulamin dotyczy ośrodków II i III poziomu referencyjności i określa:
zasady włączania ośrodków medycznych II i III poziomu referencyjności –
Zakładów Opieki Zdrowotnej do Programu,
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-

kryteria, które musi spełniać ośrodek, aby zostać włączonym do Programu,
obowiązki ośrodków medycznych działających w ramach Programu,
zobowiązania Fundacji w ramach Programu.

1. W ramach Programu działają przede wszystkim Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
wyjątkowo w Programie znajdują się lub mogą znaleźć się Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej. Decyzja o włączeniu do Programu Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, od dnia zatwierdzenia uchwałą Zarządu Fundacji niniejszego Regulaminu,
podejmowana jest przez Zarząd Fundacji tylko w szczególnych przypadkach
uzasadnionych w treści uchwały podjętej w tym zakresie na posiedzeniu Zarządu.
2. Włączenie do Programu ośrodków medycznych następuje na podstawie decyzji
Zarządu Fundacji po spełnieniu wszystkich kryteriów przewidzianych w pkt. 3
niniejszego Regulaminu oraz po zaopiniowaniu wniosku ośrodka o włączenie go do
Programu przez Koordynatora Medycznego Programu. Opinia powinna uwzględniać
liczbę podobnych ośrodków na danym terenie.
3. Ośrodek składający do Fundacji prośbę o włączenie do Programu musi spełniać
poniższe warunki:
- posiadanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi zdrowotne
z zakresu audiologii oraz złożenie oświadczenia, przez osobę reprezentującą ośrodek,
że wszystkie usługi diagnostyczne oraz lecznicze będą wykonywane w ramach
Programu bezpłatnie,
- posiadanie łączności z internetem,
- zatrudnienie lekarza audiologa w wymiarze pozwalającym na szybką diagnostykę
audiologiczną dziecka,
- posiadanie niezbędnego zaplecza aparaturowego opisanego w preambule do
niniejszego Regulaminu.
4. Na ośrodku medycznym włączonym do Programu spoczywają następujące
obowiązki:
- przyjęcie dziecka na pierwsze badanie z zakresu diagnostyki audiologicznej przed
ukończeniem 3. miesiąca życia dziecka,
- postawienie diagnozy, zaprotezowanie oraz wdrożenie leczenia przed ukończeniem
6. miesiąca życia dziecka,
- przeprowadzanie badań w sposób skrupulatny i sumienny,
- bezwzględne przestrzeganie nakazu wydawania rodzicom dziecka zaleceń co do
dalszego postępowania,
- bezwzględne przestrzeganie obowiązku raportowania do Centralnej Bazy Danych
prowadzonej dla Programu w terminie do 1. miesiąca od daty wizyty dziecka,
- niezwłoczne powiadamianie Fundacji oraz Biura Koordynatora Medycznego Programu
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o wszelkich zmianach w nazwie, adresie, strukturze organizacyjnej i numerze telefonu
ośrodka medycznego,
- niezwłoczne powiadomienie Fundacji oraz Biura Koordynatora Medycznego
Programu o wygaśnięciu lub rozwiązaniu kontraktu z NFZ powodującym zaprzestanie
wykonywania bezpłatnych badań w ramach Programu oraz o innych zaistniałych
zmianach lub problemach w realizacji zadań Programu.
5. Ośrodek medyczny niewywiązujący się z obowiązków wymienionych w pkt. 4
utraci referencje Fundacji i będzie zobowiązany do przekazania otrzymanej w darze
aparatury do innego ośrodka medycznego, który zastąpi go w Programie.
6. W ramach Programu Fundacja zobowiązuje się wobec ośrodków medycznych
wykonujących badania medyczne do:
- przekazania terminala komputerowego w celu wprowadzania wyników badań do
Centralnej Bazy Danych Programu,
- przekazania prawa do korzystania z logotypu Programu,
- udostępniania bezpłatnych materiałów dotyczących Programu tj. Kart Diagnostyki
Audiologicznej, certyfikatów niebieskich, certyfikatów żółtych, ulotki „Mamo! Tato!
Czy Wasze dziecko słyszy?”, zeszytów do rejestracji badań. Materiały należy zamawiać
przez terminal do przesyłania danych lub wysyłając wiadomość na adres mailowy
sluch@wosp.org.pl podając kod ośrodka,
- stałego wsparcia informatycznego ze strony Centrum Obsługi Klienta – HelpDesk
Fundacji WOŚP. HelpDesk pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17 i jest
dostępny pod numerem telefonu: 22 389 60 19,
- stałego wsparcia merytorycznego ze strony Biura Koordynatora Medycznego
Programu pod numerem telefonu: 61 854 73 17 oraz pod adresem mailowym:
koordynator.sluch@wosp.org.pl,
- umieszczenia nazwy i adresu ośrodka medycznego włączonego do Programu
w materiałach Fundacji oraz na stronach internetowych związanych z Programem,
- udostępnienia danych z Centralnej Bazy Danych dotyczących dzieci przebadanych
w danym ośrodku.
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu,
włączony do Programu, może otrzymać od Fundacji w darze jedno urządzenie
audiologiczne nie wcześniej niż po 3 latach od włączenia go do Programu, po
otrzymaniu przez Fundację od Koordynatora Medycznego pozytywnej opinii o ośrodku,
oceniającej 3 lata działalności w ramach Programu.
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8. Wymiana lub zakup przez Fundację wyeksploatowanego lub dodatkowego
urządzenia audiologicznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie może
nastąpić częściej niż co 3 lata. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest każdorazowo
przez Zarząd Fundacji. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji
może podjąć decyzję o przekazaniu w darze Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej więcej niż jednego urządzenia.
9. Każde urządzenie audiologiczne otrzymane w darze od Fundacji objęte jest
36 miesięcznym okresem gwarancji producenta. Materiały eksploatacyjne
zużywane w trakcie badań finansuje ośrodek medyczny ze środków własnych.
Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji podjętą w dniu 10 października
2016 r. Wchodzi w życie z dniem uchwalenia go.
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16. NOWE ZAKŁADKI NA STRONIE INTERNETOWEJ KOORDYNATORA
MEDYCZNEGO PPPBSuN
(mgr Monika Zych)
Na stronie internetowej Koordynatora Medycznego PPPBSuN www.sluch.ump.edu.pl opracowano i uruchomiono zakładki „Uszko” oraz
„Konsensusy”.
W utworzonej zakładce znaleźć można biuletyn Uszko w wersji elektronicznej oraz
Konsensusy:
• 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.
• Wytyczne dotyczące rejestracji czynnika ryzyka określanego jako „zakażenia z grupy
TORCH” w Centralnej Bazie Danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków
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17. 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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18. 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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19. 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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20. NOBEL DLA WOŚP

#nobeldlawosp
Fundacja WOŚP została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
Jak mówi Jerzy Owsiak: „na świecie dzieją się rzeczy dramatyczne, które pokazują
nam wszystkim jak ludzie potrafią się dzielnie zachować, często z narażeniem zdrowia
i życia. To oni są tymi, którzy powinni mieć do czynienia z taką nagrodą. Ale skoro już
jesteśmy zgłoszeni, to zróbmy wszystko aby komitet noblowski usłyszał o Orkiestrze,
Fundacji, o nas wszystkich. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby zebrać mnóstwo
dobrych wieści i wysłać je do Norwegii”.
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