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2. LIST PRZEWODNI 
(prof. dr hab. Witold Szyfter)

Szanowni Czytelnicy!

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków działa 
w najlepsze. Stale wykonywane są badania na poziomie neonatologicznym, jak 
również laryngologiczno-audiologicznym. W Biurze Koordynatora zbieramy 
i opracowujemy na bieżąco wyniki. Monitorujemy pracę wszystkich ośrodków 
i w razie potrzeby interweniujemy i pomagamy. Zespół Koordynatora Medycznego 
okrzepł, współpracuje na co dzień z Biurem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Wszystko po to ażeby nasz program przebiegał w sposób jak najlepszy, 
ażebyśmy mogli wykryć całą patologię w obrębie narządu słuchu u noworodków. 
Gromadzone przez nas już od 2003r. wyniki pokazują pewną stabilność a nawet 
tendencję spadkową w występowaniu wad słuchu. To bardzo cieszy.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na V Ogólnopolską Konferencję „Słuch 
Noworodka”,  która odbędzie się 27 września 2019 roku.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Koordynator Medyczny PPPBSuN

3.  XIII KONGRES EUROPEJSKIEJ FEDERACJI TOWARZYSTW  
AUDIOLOGICZNYCH W INTERLAKEN  
(mgr Monika Zych)

W dniach 07-10 czerwca 2017 roku, w Interlaken, w Szwajcarii odbył się XIII 
Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (13th Congress of 
the European Federation of Audiology Societies). 

Polski Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 
prezentowany był w dwóch wystąpieniach. 

Mgr  Grażyna  Greczka  przedstawiła pracę pt. „Zgłaszalność na poziom 
diagnostyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków w Polsce”. Porównała dane uzyskane podczas ankiety 
przeprowadzonej w 2015 roku wśród rodziców dzieci, którzy nie zgłosili się na II 
poziom referencyjności Programu, z wstępnymi wynikami badania pilotażowego 
przypominającego o konieczności wizyty na II poziomie PPPBSuN. Badanie to 
przeprowadzane było w 2017 roku, wśród rodziców dzieci, którzy nie zgłosili się 
na kontrolne badanie słuchu do 3 miesiąca życia dziecka na terenie województwa 
Wielkopolskiego i Pomorskiego. 

Mgr Monika Zych w swoim referacie pt.: „14 lat Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków” wyjaśniła główne cele oraz 
założenia polskiego Programu. Ukazała sposób w jaki działa Program od wewnątrz, 
z punktu widzenia Koordynatora ds. Logistycznych Programu. Przedstawiła także 
najważniejsze wyniki i osiągnięcia jego działalności, w tym prawie 5 400 000 
dzieci zarejestrowanych w Centralnej Bazie Danych Programu. 

W konferencji wzięło udział wiele znakomitych osobistości z dziedziny audiologii 
z całego świata. Zaprezentowano ponad 120 wystąpień ustnych oraz 66 
doniesień sesji plakatowej.
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4. CZESKO-SŁOWACKI KONGRES OTOLARYNGOLOGII 
I CHIRURGII GŁOWY I SZYI 
(mgr Monika Zych)

W dniach 6-8 września 2017 roku mgr Monika Zych wzięła udział  w 
7. Czesko-Słowackim Kongresie Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi 
w miejscowości Martin, na Słowacji. Inicjatorem zaproszenia na Konferencję była 
Prof. Irina Šebová - Kierownik Kliniki Otolaryngologii w Bratysławie, Koordynator 
programu badań przesiewowych słuchu u noworodków na Słowacji, która była 
gościem w Poznańskiej Klinice i Biurze Koordynatora Medycznego PPPBSuN 
w maju 2017 roku.

Podczas konferencji zaprezentowano 
39 wystąpień ustnych w 8 panelach, 
35 wykładów oraz 14 plakatów. 
Uczestnicy Konferencji mogli 
również wziąć udział w licznych 
kursach instruktażowych z zakresu 
otolaryngologii. W konferencji udział 
wzięło ok. 300 osób.

Mgr Monika Zych w panelu 
poświęconym diagnostyce niedosłuchu 
u małych dzieci wygłosiła referat 
pt: „Hearing screening program for 
newborns in Poland after 14 years 
of activity”, w którym podzieliła się 
doświadczeniami odnośnie budowy, 
działania oraz zagadnień logistycznych 
programu skryningu słuchu 
u noworodków w Polsce.

5. VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWO-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2017 
(mgr Monika Zych)

W dniach 5-7. października odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017 organizowana przez Sekcję 
Otoneurologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy 
i Szyi. Konferencja kierowana była do lekarzy laryngologów, audiologów oraz 
specjalistów zainteresowanych tematyką chorób narządu słuchu. Wiodącymi 
tematami konferencji były: chirurgiczne leczenie chorób ucha środkowego, 
implanty słuchowe, nowoczesna diagnostyka i leczenie otosklerozy oraz postępy 
w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. W programie zawarto także liczne 
sesje plenarne z udziałem gości zagranicznych, sesje dotyczące ciekawych 
i trudnych przypadków, sesje satelitarne, warsztaty szkoleniowe, kursy praktyczne 
z dziedziny otolaryngologii oraz wystawę medyczną. 

Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań 
Słuchu u Noworodków reprezentowane było przez dr Piotra Dąbrowskiego, który 
wygłosił wykład dotyczący implantacji ślimakowej jako jednej z metod leczenia 
dzieci zdiagnozowanych w ramach PPPBSuN. Mgr Grażyna Greczka zreferowała 
wyniki programu pilotażowego, którego celem było zwiększenie świadomości 
rodziców o konieczności odbycia diagnostyki w pierwszych 3 miesiącach życia 
dziecka w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu lub 
wystąpienia czynników ryzyka. Mgr Monika Zych przedstawiła pracę dotyczącą 
drugiego programu pilotażowego - metody AABR jako elementu skryningu 
słuchowego na I poziomie PPPBSuN.

W konferencji uczestniczyło około 350 osób, w tym 16 wykładowców 
zagranicznych. Wygłoszono 130 wykładów oraz zaprezentowano 25 prac w sesji 
plakatowej.

Podczas konferencji odbyło się także zebranie członków sekcji Otolaryngologii 
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Jej nowym 
przewodniczącym został wybrany Prof. Witold Szyfter - Koordynator Medyczny 
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. 

Kolejna, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 
2019 - odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 września 2019 roku. 
Wraz z nią w dniu 27 września będzie miała miejsce V Konferencja Słuch 
Noworodka, skierowana do osób czynnie zaangażowanych w działanie 
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. 
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7.  SZKOLENIE DLA I POZIOMU REFERENCYJNOŚCI PPPBSuN 
(mgr Monika Zych)

W czterech polskich miastach w Poznaniu, Koszalinie, Warszawie i Krakowie 
w  dniach 21-22 oraz 27-28 czerwca odbyły się szkolenia z zakresu Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Łącznie we 
wszystkich spotkaniach udział wzięło ponad 700 położnych i pielęgniarek 
z ośrodków I poziomu referencyjności Programu. Szkolenie było podzielone na  
3 części. Pierwsza część prowadzona przez pana Adama Nowaka - przedstawiciela 
firmy Oticon, dotyczyła nowego sprzętu do badania przesiewowego słuchu 
noworodków metodą OAE, który dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy trafił na niemal wszystkie oddziały neonatologiczne i oddziały intensywnej 
terapii noworodka w Polsce. W drugiej części sprawozdanie z działalności Programu 
przedstawiła mgr Grażyna Greczka z Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN. 
Zagadnienia obejmowały podsumowanie pracy wszystkich ośrodków biorących 
udział w Programie. Przedstawiono także statystki wynikające z Centralnej 
Bazy Danych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci, 
którzy nie zgłosili się z dzieckiem 
na badania diagnostyczne. 
Ostatnia część programu szkolenia 
przedstawiona przez Monikę 
Zych z Biura Koordynatora 
Medycznego PPPBSuN dotyczyła 
aspektów technicznych związanych 
z Programem. Omówiono sposób 
wpisywania danych dziecka 
do Centralnej Bazy Danych, 
rozwiano wątpliwości związane 
z zaznaczaniem czynników ryzyka 
niedosłuchu, przypomniano o zasadach związanych z wklejaniem certyfikatów 
do Książeczek Zdrowia Dziecka, a także omówiono kwestie związane z ochroną 
danych osobowych. Szczegółowe sprawozdanie ze szkolenia znajdą Państwo na 
dalszych stronach biuletynu „Uszko”. 

Serdecznie dziękujemy za tak liczny, a przede wszystkim bardzo aktywny 
udział w szkoleniach. Wszelkie Państwa sugestie zostaną wykorzystane 
w celu udoskonalania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków.

6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HEAL 2018 
(mgr Monika Zych)

Jak zawsze co 2 lata, w dniach 07-09 czerwca 2018 roku, odbyła się 
międzynarodowa konferencja „HEAL 2018 - Słyszenie podczas życia”, w pięknie 
położonej miejscowości Cernobbio, we Włoszech. 

Po raz trzeci w ciągu ostatnich 4 lat Program Powszechnych Przesiewowych 
Badań Słuchu u Noworodków w Polsce prezentowany był w dwóch wystąpieniach 
ustnych. Mgr Grażyna Greczka w swoim referacie pt.: „15 lat działania Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków” przedstawiła 
główne cele i założenia polskiego programu oraz zaprezentowała najważniejsze 
wyniki i osiągnięcia jego działalności. Mgr Monika Zych przedstawiła pracę 
pt.: „AABR a OAE w skryningu słuchowym noworodków. Przedstawiając 
wyniki programu pilotażowego z użyciem metody AABR przeprowadzonego  
w 3 szpitalach w Polsce na I poziomie referencyjności Programu. 

Zarówno pani mgr Greczka, jak i pani mgr Zych zostały zaproszone przez 
organizatorów Konferencji do pełnienia funkcji przewodniczących sesji dotyczącej 
badań przesiewowych słuchu u noworodków. 

W konferencji wzięło udział ponad 550 uczestników z ponad 40 państw z całego 
świata. Zaprezentowano ponad 300 wystąpień ustnych oraz doniesień sesji 
plakatowej. 

Bardzo Miłe i warte zwrócenia uwagi było to, że czerwone serduszko WOŚP jest 
dobrze rozpoznawanym symbolem wśród wszystkich uczestników cyklicznych 
spotkań HEAL
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8. PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA I POZIOMU 
REFERENCYJNOŚCI PPPBSuN  
(mgr Monika Zych, mgr Grażyna Greczka)

Część I – szkolenie dotyczące nowego sprzętu do badania słuchu metodą 
otoemisji akustycznej

Poniżej przedstawiamy najważniejsze uwagi związane z użyciem i konserwacją 
sprzętu:

• Kiedy urządzenie do badania słuchu nie jest używane, najlepiej cały 
czas przechowywać je w ładowarce, całkowite rozładowanie baterii 
zdecydowanie bardziej zagrozi żywotności urządzenia niż jego nieustanne 
doładowywanie

• Jeśli wysyłają Państwo sprzęt do kalibracji lub naprawy do serwisu 
prosimy o odesłanie go (dotyczy to zarówno nowego jak i starego 
sprzętu) w torbie dołączonej do nowego urządzenia oraz wysłanie paczki 
kurierem

• Proszę nie naprawiać i nie czyścić urządzenia samodzielnie, lecz wysłać 
je do serwisu, samodzielna naprawa może grozić przebiciem mikrofonu 
i koniecznością wymiany sondy na koszt ośrodka (dla porównania: 
czyszczenie sondy w serwisie to koszt ok. 50 zł, koszt zakupu nowej 
sondy to ok. 2000 zł)

• Kolorowe, gumowe nakładki do badania słuchu należy nałożyć do końca, 
tak by uniemożliwić zsunięcie się gumki w trakcie badania i jej pozostaniu 
w uchu noworodka

• Nie należy zapomnieć o małej, przeźroczystej rurce – filtrze, który 
zapobiega dostaniu się mazi w okolice mikrofonu urządzenia. Przy 
zakładaniu filtra proszę wcisnąć go do końca, aż do kliknięcia

• Do badania należy przystąpić najpóźniej jak to możliwe, by w uchu 
dziecka było jak najmniej mazi płodowej

• Urządzenie najlepiej nosić na dołączonej do niego „smyczy”

• Jeśli uszkodzeniu uległa tylko sonda urządzenia, nie ma konieczności 
wysłania urządzenia do serwisu, wystarczy wysłać samą sondę

• Sondę należy wkładać i wykładać poprzez wsunięcie i wysunięcie od 
góry urządzenia, nie poprzez jej wyszarpnięcie w przód 

• Podczas przechowywania sondę należy zawsze trzymać zamocowaną 
w urządzeniu, by zapobiegać jej uszkodzeniom

Część II – szkolenie dotyczące PPPBSuN

I. Centralna Baza Danych (CBD)

• Dane do CBD należy wpisać najpóźniej w ciągu miesiąca od wykonania 
badania

• Każdy z użytkowników powinien posiadać swój login i hasło. W celu 
utworzenia nowego prosimy o kontakt z działem Helpdesk ( tel. 22 389 
60 19 lub 602 441 055)

• Proszę zwrócić szczególną uwagę na przycisk wiadomości, gdy jest 
on czerwony oznacza, iż w skrzynce czeka na Państwa wiadomość od 
organizatorów Programu. Przycisk ten umożliwia również wysłanie 
wiadomości do Biura Koordynatora i do Fundacji WOŚP

• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych prosimy kierować poprzez 
system wiadomości w terminalu

• Jeśli mama jest obcokrajowcem i nie posiada numeru pesel proszę 
zaznaczyć kwadracik z opisem „obcokrajowiec”, który wyłączy obowiązek 
wpisania nr pesel

• Jeśli dziecko zmarło na oddziale prosimy o zaznaczenie tego w CBD

• Kolejne dziecko należy zawsze dopisywać do istniejącej już w bazie mamy

• Jeśli mama podaje adres z zagranicy, w zakładce „województwa” proszę 
wybrać województwo, w którym znajduje się szpital

• Proszę zwrócić szczególną uwagę na wpisanie numeru telefonu do 
opiekuna dziecka, zwłaszcza w przypadku gdy dziecko otrzymało żółty 
certyfikat

• Daty urodzenia najlepiej wybierać z ikony kalendarza lub wpisać ręcznie 
w formacie rok-miesiąc-dzień

• Wynik badania przesiewowego słuchu:

• N – norma, czyli prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu

• K – kontrola, czyli nieprawidłowy wynik badania przesiewowego 
słuchu

• ? – jeśli sprawnym sprzętem przystąpiono do badania przesiewowego, 
a mimo to wynik nie wychodzi ani pozytywny, ani negatywny

• Uwaga: w przypadku, gdy z jakiś powodów nie wykonano badania 
przesiewowego słuchu, np. w przypadku uszkodzenia sprzętu należy 
pominąć zakładkę badania przesiewowego 
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• Wytyczne odnośnie czynników ryzyka znajdą Państwo na stronie 
internetowej Programu w zakładce Konsensusy 

• W przypadku braku wykonania badania słuchu należy wpisać dane mamy  
i dziecka do CBD

• Należy zawsze sprawdzić czy certyfikat w książeczce jest zgodny 
z informację w CBD

• Należy poinformować opiekunów, że żółty certyfikat wiąże się 
z koniecznością wykonania dalszych badań audiologicznych oraz 
przekazać ulotkę Programu

• Jeśli w kolejnych dniach uzyskano prawidłowy wynik badania 
przesiewowego słuchu, a dziecko nie ma czynników ryzyka wystąpienia 
niedosłuchu, należy zmienić zarówno certyfikat w książeczce dziecka jak 
i wpisać kolejny wynik badania do CBD

• 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 (dot. 
dzieci np. w trakcie procesu adopcyjnego).

II. Dodatkowe informacje

• Wszystkie informacje o Programie, zarówno dla rodziców, jak i dla 
pracowników ośrodków znajdą Państwo na stronie internetowej Programu 
www.sluch.ump.edu.pl

• wszystkim rodzicom, a zwłaszcza rodzicom dzieci, które otrzymały żółty 
certyfikat należy dać również ulotkę Programu, w której znajduje się lista 
ośrodków II i III poziomu Programu, a także opis rozwoju słuchu i mowy 
dziecka, informacje te dostepne są również na stronie internetowej 
Programu

III. Certyfikaty

• Prosimy o wklejenie odpowiedniego certyfikatu do książeczki zdrowia, 
nawet jeśli nie wykonano badania przesiewowego słuchu np. z powodu 
awarii sprzętu, czy konieczności transportu dziecka na inny oddział

• Jeśli występuje choć jeden czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu należy 
wkleić żółty certyfikat do książeczki zdrowia dziecka

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

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.

IV. W razie wątpliwości skontaktuj się z:

• W razie wątpliwości skontaktuj się z:

• Biurem Koordynatora PPPBSuN - 61 854 73 17

• Działem informatycznym Helpdesk – 602 441 055 lub 22 389 60 19

• Działem serwisowym firmy Oticon - 22 164 65 33

W każdym z powyższych przypadków dziecko powinno zostać skierowane do ośrodka II poziomu 
referencyjności PPPBSuN, a rodzic poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych badań 
diagnostycznych.
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10. Badania przesiewowe słuchu u noworodków  – rys 
historyczny, techniki, nowe możliwości 
(dr hab. n.med. Katarzyna Wróblewska – Seniuk, Klinika Zakażeń 
Noworodków, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Badania przesiewowe słuchu u noworodków wprowadzone zostały po raz 
pierwszy przez Marion Downs już w roku 1964. W swoich pracach wykazała ona, 
iż wczesne wykrycie niedosłuchu oraz szybkie wdrożenie wczesnej interwencji 
u niemowląt i małych dzieci, pozwala uzyskać lepszy rozwój mowy i rozumienie 
języka oraz większe postępy w nauce.[1, 2] Początkowo badania przesiewowe 
słuchu nie były jednak akceptowane przez pediatrów i otolaryngologów.

Pierwsze badania przesiewowe słuchu wykonywane były metodą dystrakcji 
behawioralnej między 6. a 9. miesiącem życia dziecka. W wielu pracach wykazano 
jednak, że tylko dzieci, u których niedosłuch został rozpoznany wcześnie i u których 
przed 6. miesiącem życia zastosowano odpowiednie urządzenia wzmacniające 
słuch, miały szansę na rozwój umiejętności językowych porównywalny do swoich 
rówieśników.[2-4] Przełomowym momentem w rozwoju badań przesiewowych 
słuchu było odkrycie w 1978 roku przez Davida Kempa zjawiska otoemisji 
akustycznych, co pozwoliło na stworzenie łatwej i skutecznej metody do badania 
słuchu w pierwszych dniach życia dziecka. 

Otoemisja polega na generowaniu bardzo cichego sygnału akustycznego, który 
powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych, 
w odpowiedzi na bodziec akustyczny (trzask) lub spontanicznie. OAE jest więc 
miarą czynności ślimaka.[5, 6]

Sygnał emitowany jest przez ucho wewnętrzne i przewodzony do otoczenia przez 
przewód słuchowy zewnętrzny, a następnie rejestrowany za pomocą mikrofonu 
i analizowany w aparacie do pomiaru OAE. Na ekranie urządzenia uzyskujemy 
automatycznie wynik „pass” lub „refer”. Badanie trwa zazwyczaj krócej niż 
1 min i może być wykonywane przez pielęgniarkę lub technika. Stosowane 
są dwa rodzaje pomiarów otoemisji akustycznych – otoemisje przejściowe 
(transient evoked otoacoustic emissions – TEOAE) oraz otoemisje produktów 
zniekształceń nieliniowych (distortion product otoacoustic emissions – DPOAE). 
TEOAE stanowią sumę odpowiedzi komórek rzęsatych zewnętrznych ślimaka 
na bodziec (trzask), podczas gdy DPOAE wywoływane są przez parę czystych 
tonów o dwóch różnych częstotliwościach nadawanych jednoczasowo.  TEOAE 
oceniają funkcję ślimaka w sposób jakościowy, podczas gdy DPOAE dostarczają 
informację ilościową odnośnie poziomu niedosłuchu. Zarówno DPOAE jak 
i TEOAE pozwalają na uzyskanie informacji dotyczących deficytu słuchu 
w określonych częstotliwościach w zakresie 500-6000 Hz.[5-7] 

Badanie metodą OAE jest bardzo czułe (w zakresie 85 do 100%) i względnie 

swoiste (w zakresie 91 do 95%). Pozytywna wartość predykcyjna tego badania 
szacowana jest na poziomie 67,3% a negatywna wartość predykcyjna wynosi 
98,9%. Problemem tej metody jest stosunkowo duża liczba dzieci kierowanych 
do dalszej diagnostyki audiologicznej, wskutek dość dużego odsetka wyników 
fałszywie dodatnich. Szacuje się, że na każdy 1 przypadek rozpoznanego 
niedosłuchu, 10 noworodków zostaje skierowanych na II poziom badań 
przesiewowych.[8, 9]

Główną przyczyną wyników fałszywie dodatnich jest czasowa niedrożność 
przewodu słuchowego zewnętrznego w pierwszych dniach życia dziecka (wskutek 
zapadnięcia ścian kanału oraz obecności mazi płodowej), czasowe zablokowanie 
przewodzenia w uchu środkowym (obecność płynu owodniowego) oraz hałas 
w otoczeniu.[10]

W związku z tym, iż otoemisje generowane są na poziomie ślimaka, metoda ta 
nie wykrywa uszkodzeń drogi słuchowej na poziomie nerwu VIII oraz pnia mózgu, 
które mogą być skutkiem pobytu na oddziale intensywnej terapii, ekspozycji na 
leki ototoksyczne oraz hiperbilirubinemii. W celu wykrycia uszkodzeń na poziomie 
drogi słuchowej konieczne jest wykorzystanie metody potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu (automated auditory brainstem responses – AABR).

Pomiaru potencjałów wywołanych z pnia mózgu dokonuje się poprzez rejestrację 
aktywności fal mózgowych w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy, za pomocą 
elektrody umieszczonej na czole dziecka. Prawidłowy potencjał słuchowy z pnia 
mózgu przyjmuje postać siedmiu fal nerwowych oznaczonych od I do VII, gdzie fala 
I stanowi odzwierciedlenie funkcji obwodowej części nerwu słuchowego, a fala V 
powstaje w śródmózgowiu. Fala V pojawia się u wszystkich ludzi, w odpowiedzi 
na każdy, nawet słaby, bodziec dźwiękowy. Zapis fal uzyskany u danego dziecka 
jest porównywany z wzorcem i aparat podaje wynik „pass” (prawidłowy) lub „fail” 
(nieprawidłowy).

Metoda AABR ma ogromne znaczenie w określaniu miejsca uszkodzenia 
i tym samym charakteru niedosłuchu – pozwala na rozróżnienie niedosłuchu 
o charakterze przewodzeniowym i czuciowo-nerwowym. Jest to badanie bardzo 
czułe przy wykrywaniu mechanizmów patologicznych wywołujących niedosłuch 
o charakterze neuropatii słuchowej, a więc wskutek uszkodzenia aferentnej drogi 
słuchowej. Obecność otoemisji akustycznych przy jednocześnie stwierdzanych 
nieprawidłowościach w badaniu AABR zwykle oznacza neuropatię słuchową. 
Brak otoemisji akustycznych przy prawidłowym wyniku badania metodą AABR 
pozwala natomiast zweryfikować rozpoznanie niedosłuchu i oznacza najczęściej 
przejściowe zaburzenia na poziomie ucha środkowego.[11]
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OAE AABR

Technika badania • Mała sonda umieszczana 
w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym emituje bodziec 
dźwiękowy.

• Bodziec przekazywany jest 
przez ucho środkowe do ucha 
wewnętrznego.

• Komórki rzęsate zewnętrzne ślimaka 
generują odpowiedź (otoemisja).

• Otoemisje wykrywane są przez 
mikrofon sondy i poddawane analizie 
w urządzeniu.

• Na wyświetlaczu pojawia się 
automatyczny wynik „pass” lub 
„refer”

• Elektrody mocowane są na głowie 
dziecka.

• Bodziec dźwiękowy (trzask) 
podawany jest przez słuchawki do 
uszu dziecka.

• Mierzona jest odpowiedź układu 
nerwowego na bodziec dźwiękowy, 
wygenerowana wzdłuż drogi 
słuchowej, od poziomu ślimaka, 
poprzez nerw słuchowy i pień mózgu.

• Na wyświetlaczu pojawia się 
automatyczny wynik „pass” lub 
„refer”.

Wynik „Pass” • Prawidłowa funkcja ucha środkowego 
i ślimaka

• Prawidłowa funkcja ślimaka i drogi 
słuchowej.

Wynik „Refer” • Upośledzona funkcja ślimaka. • Upośledzona funkcja ślimaka lub 
drogi słuchowej (np. neuropatia 
słuchowa).

Wynik fałszywie 
dodatni

• Zaburzenia na poziomie ucha 
środkowego – zapalenie ucha 
środkowego lub obecność płynu

• Zablokowanie przewodu słuchowego 
zewnętrznego (woskowina, maź 
płodowa).

•  Większa częstość wyników fałszywie 
dodatnich

• Zablokowanie przewodu słuchowego 
zewnętrznego (rzadziej wyniki 
fałszywie dodatnie niż w przypadku 
OAE).

• Niedojrzałość układu neurologicznego 
u najbardziej przedwcześnie urodzonych 
noworodków.

Korzyści • Metoda szybka i łatwa do wykonania

• Niski koszt (tańsze elementy 
jednorazowe w porównwniu do 
AABR)

• Dokładniejsza ocena słuchu 
w porównaniu z OAE.

• Wykrywanie uszkodzeń na poziomie 
drogi słuchowej.

Ograniczenia • Hałas w otoczeniu, oddychanie 
i ruchy dziecka powodują zakłócenia 
w badaniu.

• Nie wykrywa uszkodzeń na poziomie 
drogi słuchowej.

• Nie wykrywa łagodnych postaci 
niedosłuchu, niedosłuchu w zakresie 
ściśle określonej częstotliwości oraz 
niedosłuchu o opóźnionym początku

• Częściej dzieci kierowane są do 
dalszej diagnostyki audiologicznej 
w porównaniu do AABR

• Nie wykrywa łagodnych postaci 
niedosłuchu, niedosłuchu w zakresie 
ściśle określonej częstotliwości oraz 
niedosłuchu o opóźnionym początku

W różnych krajach obowiązują różne protokoły badań przesiewowych słuchu. 
Można je podzielić na 4 grupy:

1. Badanie wszystkich noworodków za pomocą AABR – może być 
stosowane zarówno na oddziałach intensywnej terapii noworodka, 
jak i na oddziałach położniczych. Pozwala na wykrycie uszkodzeń na 
poziomie drogi słuchowej i ślimaka.

2. Badanie wszystkich noworodków za pomocą OAE – zalecane do 
stosowania wyłącznie na oddziałach położniczych. Nie pozwala na 
wykrycie uszkodzeń drogi słuchowej. Duży odsetek dzieci kierowany jest 
do dalszych badań audiologicznych.

3. Badanie metodą OAE u wszystkich noworodków + badanie metodą AABR 
w przypadku nieprawidłowego wyniku OAE. Do dalszej diagnostyki 
kierowane są dzieci, u których nieprawidłowy jest wynik badania metodą 
AABR.

4. Badanie metodą OAE i AABR u wszystkich noworodków. Do dalszej 
diagnostyki kierowane są dzieci, u których uzyskano nieprawidłowy 
wynik w jednym z badań przesiewowych. Protokół najbardziej dokładny, 
ale również najdroższy.

Tabela 1. Porównanie metod stosowanych w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków
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6. Norton SJ, Gorga MP, Widen JE, Folsom RC, Sininger Y, Cone-Wesson B, 
Vohr BR, Mascher K, Fletcher, Kristin. Identification of Neonatal Hearing 
Impairment: Evaluation of Transient Evoked Otoacoustic Emission, 
Distortion Product Otoacoustic Emission, and Auditory Brain Stem 
Response Test Performance. Ear and Hearing 2000; 21: 508-528.

7. Janssen T. A review of the effectiveness of otoacoustic emissions for 
evaluating hearing status after newborn screening. Otol Neurotol 2013; 
34: 1058-1063.

8. Eiserman WD, Hartel DM, Shisler L, Buhrmann J, White KR, Foust T. 
Using otoacoustic emissions to screen for hearing loss in early childhood 
care settings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72: 475-482.

9. Wroblewska-Seniuk K, Chojnacka K, Pucher B, Szczapa J, Gadzinowski 
J, Grzegorowski M. The results of newborn hearing screening by means 
of transient evoked otoacoustic emissions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
2005; 69: 1351-1357.

10. Akinpelu OV, Peleva E, Funnell WR, Daniel SJ. Otoacoustic emissions 
in newborn hearing screening: a systematic review of the effects of 
different protocols on test outcomes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 
2014; 78: 711-717.

11. Deltenre P, Van Maldergem L. Hearing loss and deafness in the pediatric 
population: causes, diagnosis, and rehabilitation. Handb Clin Neurol 
2013; 113: 1527-1538.

W Polsce od 2003 roku badania przesiewowe słuchu u noworodków wykonywane 
są metodą otoemisji akustycznych (ośrodki I poziomu badań przesiewowych). 
W przypadku wyniku nieprawidłowego dziecko kierowane jest do ośrodków 
II poziomu, gdzie diagnostyka jest poszerzana – wykonywane jest kontrolne 
badanie metodą OAE, badanie metodą ABR oraz tympanometria i badanie 
laryngologiczne. Dodatkowo do ośrodków II poziomu kierowane są wszystkie 
noworodki z czynnikami ryzyka niedosłuchu, niezależnie od wyniku badania 
przesiewowego.

W ciągu ostatniego roku w 3 ośrodkach w Polsce prowadzono pilotażowo 
dodatkowe badanie metodą AABR w ośrodkach I poziomu, u noworodków, które 
przebywały na oddziale intensywnej terapii dłużej niż 5 dni. Wyniki tych badań 
są aktualnie opracowywane. W przyszłości planowane jest wdrożenie badań 
przesiewowych metodą AABR w ośrodkach I poziomu, zgodnie z protokołem 
3, a więc w sytuacji nieprawidłowego wyniku badania metodą OAE i/lub przy 
współwystępowaniu czynników ryzyka niedosłuchu.

Do badań AABR wykorzystywany był aparat ALGO (LaboClinic). Urządzenie to 
pozwala na jednoczasowe badanie obu uszu, badanie jest w pełni automatyczne 
– uzyskiwane są wyniki w formie PASS / REFER. Czułość badania szacowana 
jest na poziomie 99,7%, a swoistość > 97%. Urządzenie jest bardzo wygodne 
w użytkowaniu – jest małe, przenośne, istnieje możliwość zamocowania go na 
stojaku lub łóżeczku; posiada opcję bezprzewodowego przekazywania danych 
do komputera i drukarki. Badanie metodą AABR stanowi złoty standard do badań 
słuchu u noworodków na oddziałach intensywnej terapii, według wytycznych 
Joint Committee on Infant Hearing.

Piśmiennictwo:

1. Downs MP SG. Identification audiometry for neonates: a preliminary 
report. J Aud Res. 1964; 4: 69-80.

2. Downs MP, Yoshinaga-Itano C. The efficacy of early identification and 
intervention for children with hearing impairment. Pediatr Clin North Am 
1999; 46: 79-87.

3. Yoshinaga-Itano C. Benefits of early intervention for children with hearing 
loss. Otolaryngol Clin North Am 1999; 32: 1089-1102.

4. Yoshinaga-Itano C, Coulter D, Thomson V. Developmental outcomes of 
children with hearing loss born in Colorado hospitals with and without 
universal newborn hearing screening programs. Semin Neonatol 2001; 
6: 521-529.

5. Foust T, Eiserman W, Shisler L, Geroso A. Using otoacoustic emissions to 
screen young children for hearing loss in primary care settings. Pediatrics 
2013; 132: 118-123.
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12. KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA SŁUCH 
NOWORODKA 2019 
(mgr Monika Zych)

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w V Konferencji Słuch Noworodka, która 
odbędzie się 27 września 2019 roku w Poznaniu.

Podczas Konferencji poruszone zostaną najważniejsze tematy związane 
z działalnością Programu. Zapraszamy reprezentantów z wszystkich ośrodków 
należących do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków do aktywnego uczestnictwa. Gościem specjalnym podczas 
Konferencji będą Państwo Lidia i Jerzy Owsiak.

Więcej informacji, w tym program Konferencji znajdą Państwo na stronie 
organizatora Konferencji – wydawnictwa Termedia w zakładce Konferencje -  
www.termedia.pl.

Organizatorami Konferencji są:

• Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Biuro Koordynatora Medycznego PPPBSuN
• Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
• Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

• Katedra i Klinika Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej UM 
w Poznaniu

Zaproszenia na Konferencję, bliżej daty wydarzenia, pojawią się także w aplikacji 
terminalowej Programu. Zachęcamy do uważnego śledzenia zakładki wiadomości, 
by pozostać na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi Programu.

https://www.termedia.pl/Konferencja-VI-Miedzynarodowa-Konferencja-
-Naukowo-Szkoleniowa-Otologia-Sluch-Noworodka,920,7949.html

13. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PPPBSuN W ROKU 2017  
(dr n. med.  Grażyna Greczka)

dane z dnia 30.11.2017 r.
Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków bierze udział 400 ośrodków I poziomu, 69 ośrodków II poziomu 
oraz 26 ośrodki  III poziomu.

Tabela 1. Liczba ośrodków z podziałem na województwa.

województwo Ośrodki I poziomu Ośrodki II poziomu Ośrodki III poziomu

dolnośląskie 29 5 3

kujawsko–pomorskie 24 4 1

lubelskie 22 3 2

lubuskie 15 4 1

łódzkie 27 3 2

małopolskie 28 4 3

mazowieckie 53 11 1

opolskie 12 2 1

podkarpackie 22 2 2

podlaskie 16 2 1

pomorskie 19 3 1

śląskie 42 11 3

świętokrzyskie 13 2 1

warmińsk–mazurskie 20 2 1

wielkopolskie 36 8 1

zachodniopomorskie 22 3 2

razem 400 69 26
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Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – I półrocze 2017 r. 
w porównaniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Według Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2017 roku urodziło się 
200 038 dzieci. W tym samym okresie w Centralnej Bazie Danych Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zarejestrowano 
193 189 dzieci, co stanowi 96,6% żywo urodzonych dzieci w Polsce.

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń-listopad 2017 r. - Centralna Baza 
Danych PPPBSUN

Od stycznia do listopada 2017 r. do Centralnej Bazy Danych Programu 
wprowadzono 351 583 dzieci czyli o około 17 500 więcej niż w tym samym 
przedziale czasu w roku 2016 (334 136 dzieci).

W 2017 roku, do końca listopada, przebadano 345 724 (98,3% dzieci 
wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych – o 0,2% mniej niż w roku 2016). 
Badania nie wykonano u 5 859 dzieci (1,7%). Liczba dzieci z wynikiem Norma 
- Norma to 323 491 (92,0%), z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka 
- 12 107 (3,4%), z wynikiem nieprawidłowym 8 960 (2,6%) oraz z wynikiem 
nieprawidłowym i czynnikami ryzyka 1 166 (0,3%).

Podsumowanie danych z II i III poziomu – styczeń - listopad 2017 r.

• Od stycznia do listopada 2017 r. w Centralnej Bazie Danych Programu 
zarejestrowano 41 247 wizyt na II i III poziomie, w tym 25 480 wizyt 
dzieci, które pojawiły się tam po raz pierwszy.

• Diagnostykę ukończyło 12 790 dzieci urodzonych miedzy styczniem 
a listopadem 2017 r.

• Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim 
poziomie to 79 dni.

• Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 84 dni.

• Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym 
niedosłuchem to 108.

• Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym niedosłuchem 
to 225.

• Liczba dzieci z potwierdzonym niedosłuchem, których wizytę odnotowano 
na III poziomie to 24.

• Średni wiek dziecka pojawiającego się na III poziomie to 156 dni.

Działalność Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN

 ҃ Prowadzony jest stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami - 
wyodrębniono środki, które mają zaległości w CBD powyżej 3 miesięcy za 2017 
rok

 ҃ 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:

• 31.03.2017 r. Poznań; Zastosowanie Testu PTZ-D w Diagnostyce i Terapii 
Zaburzeń Słuchu oraz Zaburzeń Przetwarzania Słuchu - wystąpienie 
ustne:

 ° Program badań przesiewowych słuchu fundacji WOŚP.

• 07-10.06.2017 r. Szwajcaria; XIII Kongres Europejskiej Federacji 
Towarzystw Audiologicznych - 2 wystąpienia ustne:

 ° Zgłaszalność na poziom diagnostyczny Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce,

 ° 14 lat Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków.

• 6-8.09.2017 r. Słowacja; Czesko-Słowacki Kongres Otolaryngologii 
i Chirurgii Głowy i Szyi - wystąpienie ustne:

 ° Hearing screening program for newborns in Poland after 14 years of 
activity.

• 5-7.10.2017 r. Łódź; VI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa Otologia 2017 – 3 wystąpienia ustne:

 ° Implantacja ślimakowa jako jedna z metod leczenia dzieci 
zdiagnozowanych w ramach PPPBSuN,

 ° Zwiększenie świadomości rodziców o konieczności odbycia 
diagnostyki w pierwszych 3 miesiącach życia dziecka,

 ° Programu pilotażowy - metody AABR jako element skryningu 
słuchowego na I poziomie PPPBSuN.

 ҃ Na podstawie danych z Centralnej Bazy Danych powstały trzy publikacje 
naukowe:

• Hearing impairment in premature newborns - Analysis based on 
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the national hearing screening database in Poland. Katarzyna 
Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Joanna 
Szyfter-Harris, Jan Mazela. PLoS ONE 2017: Vol. 12, nr 9.

• 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 - Journal of Medical Screening, March 2017.

• 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 Int. 
J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2017 : Vol. 96, s. 4-10.

 ҃ Przygotowano do druku kolejny numer biuletynu USZKO.

 ҃ 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 skryningowych w Europie.

 ҃ Uaktualniono listy adresowe i telefoniczne ośrodków II i III poziomu w ulotce 
„Mamo, Tato czy Wasze dziecko słyszy?” oraz na stronie Koordynatora 
Medycznego Programu.

 ҃ Wdrożono program pilotażowy w województwach pomorskim oraz 
wielkopolskim: „System powiadamiania rodziców o konieczności wizyty na II 
poziomie PPPBSuN”.

 ҃ Wdrożono program pilotażowy na 3 oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka: 
„Badanie przesiewowe słuchu metodą AABR na oddziałach Intensywnej Terapii 
Noworodka”.

Kierunki działania:

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

• Rozważenie zakupu 2-3 urządzeń AABR na oddziały intensywnej terapii 
noworodka w celu kontynuacji programu pilotażowego.

• 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.

• Cykliczne wydawanie biuletynu „Uszko”.

14. EUROSCREEN 2020 
(mgr Monika Zych)

Badanie EUSCREEN ma na celu porównanie programów skryningu wzroku, słuchu 
oraz ogólnego skryningu dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej za 
pomocą modelu optymalizacji kosztów. Przedstawiciele państw Unii Europejskiej, 
w tym przedstawiciele Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków w Polsce zostali zaproszeni do udziału w badaniu i złożenia 
raportu na temat stanu badań przesiewowych w ich kraju. W tym celu powstał 
obszerny, szczegółowy kwestionariusz, w którym poproszono o dostarczenie 
szczegółowych danych na temat następujących dziedzin: demografii, ogólnego 
zarysu oraz szczegółowych informacji dotyczących systemów przesiewowych, 
zakresu stosowanych badań, działań diagnostycznych, leczniczych, a także 
korzyści i wad programu.

Opracowane w ramach projektu modele badań przesiewowych są testowane 
w hrabstwie Cluj w Rumunii (skryning wzrokowy), a także w trzech okręgach 
w Albanii (skryning słuchowy). Pomogą one również dostawcom usług medycznych 
i decydentom na całym świecie w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu lub 
zmodyfikowaniu programów skryningowych wzroku i słuchu oraz zwiększą 
skuteczność, wydajność i równości opieki medycznej wśród dzieci.

8 marca 2019 roku, w Poznaniu, przy udziale Biura Koordynatora Medycznego 
PPPBSuN zorganizowano ogólnoeuropejskie spotkanie podsumowujące 
dotychczasowe wyniki kwestionariuszy. W spotkaniu wzięło udział około 120 
osób - przedstawicieli poszczególnych krajów w dziedzinie skryningu wzroku, 
słuchu oraz skryningu ogólnego biorących udział w badaniu oraz organizatorów 
projektu, którzy przedstawili podsumowujące wyniki pochodzące z wypełnianych 
kwestionariuszy.
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15. Nowa aplikacja PPPBSuN 
(inż. Paweł Krawczyk)

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wdrożyła nową wersję aplikacji 
terminalowej pozwalającej wprowadzać dane do Centralnej Bazy Danych.

Aplikacja funkcjonalnie jest podobna do poprzedniej natomiast wprowadza kilka 
drobnych ułatwień oraz jest dostosowana do wymogów nowej ustawy o ochronie 
danych osobowych.

EKRAN UZUPEŁNIJ SWOJE DANE

RODO nakłada na administratora danych osobowych obowiązek poprawnej 
identyfikacji użytkownika korzystającego z aplikacji.

Pierwszą zauważalną zmianą jest komunikat aplikacji po poprawnym zalogowaniu 
się:

EKRAN „Uzupełnij swoje dane” pozwala na wpisanie imienia i nazwiska użytkownika 
aplikacji oraz numeru telefonu komórkowego. Imię i nazwisko użytkownika będzie 
się wyświetlało w prawym górnym roku aplikacji. Numer telefonu komórkowego, 
o który pyta aplikacja jest potrzebny do komunikacji z użytkownikiem. Tylko 
administrator z działu pomocy technicznej będzie miał możliwość zadzwonić 
na ten numer w razie wątpliwości. Często istnieje potrzeba bezpośredniego 
kontaktu z użytkownikiem. Dodatkowo telefon będzie służył do wysyłania haseł 
jednorazowych w wypadku kłopotów z logowaniem do systemu. Numer podany 
na tym ekranie będzie potwierdzony przez pracownika działu pomocy (Helpdesk) 
w celu ostatecznej weryfikacji przed wpisaniem do bazy.

EKRAN GŁÓWNY

Po zalogowaniu się do aplikacji zobaczymy standardowy ekran znany z poprzedniej 
wersji ale z małą zmianą.

Dodany został przycisk „Raporty”. Przycisk ten pozwala na wyświetlenie wszystkich 
dzieci z ośrodka zalogowanego użytkownika, które zostały przez ten ośrodek 
wprowadzony do bazy ale nadal nie mają przypisanego badania przesiewowego. 
Jest to swego rodzaju przypomnienie. Można wybrać jedno z takich dzieci i przejść 
bezpośrednio do ekranu z badaniami przesiewowymi tego dziecka. To znacząco 
przyspiesza i ułatwia wpisywanie danych.

ZAPOMNIAŁAM HASŁA

Kolejną funkcjonalnością jest procedura „Zapomniałam hasła”.

Na głównym ekranie logowania do aplikacji zaznaczono ten nowy obszar.

W razie kłopotów z logowaniem klikając w ten link możemy przejść do ekranu 
wysłania kodu SMS. Kod jednorazowy SMS zostanie wysłany tylko wtedy gdy 
użytkownik podał numer telefonu komórkowego, a pracownik Helpdesku ten 
numer zweryfikował.

Po podaniu kodu ośrodka i nazwy użytkownika system wyśle na znany numer 
telefonu jednorazowy kod od nadawcy o nazwie SLUCH.

Po przyjściu SMSa ekran Twojego telefonu może wyglądać tak:
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Podaj otrzymane hasło jednorazowe w ciągu 30 minut na ekranie zmiany hasła, 
który wygląda jak na rysunku poniżej.

W razie problemów z procedurą zmiany hasła, zawsze możliwy jest kontakt 
telefoniczny z działem pomocy technicznej pod numerem 22 389 6019.

Mamy nadzieję, że zmiany aplikacji będą dla Państwa pomocne podczas pracy 
z systemem

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: koordynator.sluch@wosp.org.pl

• tradycyjną: 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.

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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