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1. LIST PRZEWODNI 
(Jerzy Owsiak)

Kochani, 
w tych trudnych czasach z tym jeszcze większym, gorącym przekazem od nas 
– całej Fundacji WOŚP – wysyłamy Wam moc pozdrowień dziękując za Waszą 
codzienną pracę. Co to był za rok! Mieliśmy nadzieję, że pandemia nas opuści, 
ale niestety jest i ma się dobrze. Znacie nas, żadna pandemia i najbardziej 
zakręcony koronawirus nie zatrzyma nas w działaniach. Robimy swoje, jesteśmy 
nadal Fundacją, która najbardziej wspiera polską medycynę dziecięcą. Ponadto, 
z ogromnym zaangażowaniem przystąpiliśmy do walki z Covid-19 w 2020 roku, 
przeznaczając na nasze zakupy około 70 milionów złotych. Całe nasze życie 
zostało wywrócone do góry nogami, także i Wasza praca wygląda zupełnie 
inaczej.  Z tego miejsca wielkie ukłony i szacunek za każdy dzień, który spędzacie 
razem z mamami oczekującymi narodzin swojego dziecka. Kolejny nasz kalendarz 
nietypowo zaczynający rok, staraliśmy się przygotować dla Was wybierając 
pogodne zdjęcia, które niech będą dla Was zawsze powodem do pogodnych myśli 
i chociaż odrobiny optymizmu w tym trudnym czasie. Dziękujemy za wszystkie 
badania, dziękujemy za korespondencję, dziękujemy, że cały czas trzymacie 
absolutnie najwyższy, światowy poziom opieki nad najmłodszymi pacjentami. 
Zdrowia życzymy, spokoju życzymy i docenienia Was przez system, co Wam się 
bardzo, bardzo należy!
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2. LIST PRZEWODNI 
(prof. dr hab. Witold Szyfter)

Szanowni Państwo!

Tak wiele zdarzyło się w ostatnich miesiącach w Polsce i w naszym Programie. 
Około 300 osób wzięło udział w naszym spotkaniu podsumowującym Program 
Badań Przesiewowych. Za to wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję 
- za tak liczny udział i bardzo aktywną postawę. Naszym gościem specjalnym 
był Pan Prof. Delgado z Miami na Florydzie. Dużo mówiliśmy, że już niedługo 
wszystkie oddziały intensywnej terapii noworodkowej otrzymają urządzenia do 
przesiewowych badań potencjałów słuchowych z pnia mózgu. Rozmawialiśmy też 
o różnych zakażeniach wirusowych mających wpływ na słuch nowo narodzonych.

Potem przyszła zaraza i wszystko nam się zmieniło. Chciałbym gorąco zaapelować 
do wszystkich uczestników Programu, ażeby aktywnie, w miarę możliwości, 
prowadzić badania słuchu. Nie możemy pozbawiać naszych noworodków 
i niemowląt szans szybkiego wykrycia niedosłuchu i interwencji. Szczególnie 
proszę uczestników II poziomu, aby mimo trudności epidemiologicznych prowadzić 
badania przede wszystkim u dzieci z nieprawidłowym zapisem otoemisji na 
poziomie neonatologicznym. To jest najważniejsza grupa dzieci, która powinna 
być zbadana i zdiagnozowana.

Przypominam Państwu, że Biuro Koordynatora Medycznego działa cały czas, 
jesteśmy do Państwa dyspozycji w rozwiązywaniu wszystkich problemów naszego 
Programu.

Przesyłam Państwu serdeczne uszanowania i pozdrowienia
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Koordynator Medyczny PPPBSuN

3. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PPPBSuN W ROKU 2019 
(dr n. med. Grażyna Greczka)

Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków uczestniczy 490 ośrodków medycznych.

Tabela 1. Liczba ośrodków z podziałem na województwa.

Wyniki badań w całym okresie działania PPPBSuN

Do dnia 31.12.2019 r. w Centralnej Bazie Danych Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) zarejestrowanych 
zostało 6 335 509 dzieci. Rocznie jest to grupa około 380 000 noworodków, 
a szczegółowa analiza i porównanie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 
przedstawiającego wszystkie zarejestrowane urodzenia żywe w Polsce pokazuje,  
że Program obejmuje 97% populacji nowo narodzonych dzieci. (załącznik 1)

Województwa Ośrodki I poziomu Ośrodki II poziomu Ośrodki III poziomu

dolnośląskie 29 5 3

kujawsko-pomorskie 24 4 1

lubelskie 22 3 2

lubuskie 14 4 0

łódzkie 27 2 2

małopolskie 28 4 3

mazowieckie 52 11 1

opolskie 12 2 1

podkarpackie 21 2 2

podlaskie 16 2 1

pomorskie 19 3 1

śląskie 44 11 3

świętokrzyskie 12 2 1

warmińsko-mazurskie 20 2 1

wielkopolskie 36 8 1

zachodniopomorskie 22 3 2

razem 397 68 25
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Według Głównego Urzędu Statystycznego od stycznia do września 2019 
roku urodziło się 285 tys. dzieci,  czyli o 11 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. 
W tym samym okresie w Centralnej Bazie Danych Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zarejestrowano 273 726 dzieci, 
co stanowi 96% żywo urodzonych dzieci w Polsce. 

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń - listopad 2019 r. - 
Centralna Baza Danych PPPBSuN

Od stycznia do listopada 2019 r. do Centralnej Bazy Danych Programu 
wprowadzono 325 021 dzieci, czyli o 11 551 mniej niż w tym samym przedziale 
czasu w roku 2018 (336 572 dzieci).

W 2019 roku, do końca listopada, przebadano 319 869 (98,4% dzieci 
wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych – o 0,2% więcej niż w roku 2018). 
Badania nie wykonano u 5 152 dzieci (1,6%). Liczba dzieci z wynikiem Norma 
- Norma to 297 358 (91,5%), z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka 
– 10 029 (3,1%), z wynikiem nieprawidłowym 11 163 (3,4%) oraz z wynikiem 
nieprawidłowym i czynnikami ryzyka 13 19 (0,4%).

Działalność Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN:
-   Prowadzony jest stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami.
- 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.
-  Wdrożono nową aktualizację aplikacji do wpisywania danych.
-  Emisja programu „Medycyna i ty”, w którym pracownicy Biura Koordynatora 
Medycznego PPPBSuN –  prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter, dr Grażyna 
Greczka i mgr Anna Gasińska mówili o przesiewowych badaniach słuchu.

- Na postawie danych z Centralnej Bazy Danych Programu ukazały się 
następujące artykuły naukowe:

● Universal newborn hearing screening: methods and results, obstacles, 
and benefits. Katarzyna E. Wróblewska-Seniuk, Piotr Dąbrowski, Witold 
Szyfter, Jan Mazela. Pediatr. Res. 2017: Vol. 81, nr 3, s. 415-422.

● Analiza zmian w Programie powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków na przestrzeni 15 lat działania. Grażyna Greczka, Monika 
Zych, Witold Szyfter, Maciej Wróbel. Otolaryngologia Polska, 2018 : T. 72, 
nr 2, s. 13-19. 

Poziom I (badania przesiewowe)

W analizie danych z I poziomu PPPBSuN, odpowiedzialnego za prowadzenie 
skryningu słuchowego 91,2% dzieci uzyskuje prawidłowe zapisy w badaniu 
otoemisji akustycznej, a więc podstawowego badania oceniającego stan narządu 
słuchu. Jest to grupa dzieci (n= 5 776 869), które zgodnie 
z założeniami Programu, nie musi być dalej diagnozowana. Pozostałe dzieci, 
u których zarejestrowano czynniki ryzyka związane z możliwością wystąpienia 
niedosłuchu (np. niska masa urodzeniowa, niedotlenienie okołoporodowe, 
obciążenie rodzinne) oraz dzieci z nieprawidłowym wynikiem skryningu to 
grupa około 6,9% badanej populacji. 

Ogólna analiza wyników badań przesiewowych słuchu dla I poziomu pokazuje,
że 8,8% analizowanej populacji powinna uzyskać pomoc na II poziomie 
referencyjności Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków. Różnicę stanowią dzieci (1,9%), które zostały wpisane do 
Centralnej Bazy Danych bez przeprowadzenia szczegółowej ankiety oraz badania 
słuchu, wynikających m.in. z konieczności przekazywania nowonarodzonych 
dzieci na inne oddziały, czy awarii sprzętu.

Poziom II (diagnostyka laryngologiczno - audiologiczna)

Łącznie w ciągu działania Programu na II poziomie przebadano 359 489 
niemowląt. W tej grupie, u 343 544 (95,6%), stwierdzono słuch prawidłowy 
wykluczając podejrzenie zaburzeń słuchu, a u 15 243 (4,4%) niemowląt słuch 
był nieprawidłowy. 

Średni wiek dziecka przyjętego na II poziomie to 83 dni, co jest zgodne 
z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi wczesnej diagnostyki 
i interwencji.

W załączniku nr 2 przedstawiono analizę 15 945 dzieci z niedosłuchem różnego 
stopnia. W ocenie statystycznej jest to około dwoje dzieci na tysiąc urodzonych
(2:1000). U 5492 niemowląt (34%) stwierdzono niedosłuch obustronny 
czuciowo-nerwowy – stanowiący 1‰ (1:1000) całej przebadanej populacji, 
natomiast ciężki i głęboki obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy 
wymagający interwencji chirurgicznej wykryto u prawie 1900 dzieci w ciągu 
działania Programu – co daje 3 dzieci na 10 000 (0,3‰) w całej przebadanej 
populacji noworodków. Jest to najważniejszy wynik naszych wieloletnich badań.

Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – styczeń 
- wrzesień 2019 r. w porównaniu z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS)
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● Raport z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań 
Słuchu u Noworodków w Polsce w 2016 roku. Monika Zych, Grażyna 
Greczka, Piotr Dąbrowski, Maciej Wróbel, Joanna Szyfter-Harris, Witold 
Szyfter. Otolaryngologia Polska, 2018: T. 72, nr 1, s. 1-4. 

● Sensorineural and conductive hearing loss in infants diagnosed 
in the program of universal newborn hearing screening. Katarzyna 
Wróblewska-Seniuk, Piotr Dąbrowski, Grażyna Greczka, Katarzyna 
Szabatowska, Agata Głowacka, Witold Szyfter, Jan Mazela. International 
Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2018: Vol. 105, s. 181-186. 

● Follow-up on the diagnostic level of children covered by the Universal 
Neonatal Hearing Screening Program in Poland, divided into voivodships. 
Grażyna Greczka, Monika Zych, Piotr Dąbrowski, Anna Gasińska, Anna 
Król, Joanna Szyfter- Harris, Witold Szyfter. Otolaryngologia Polska, 2019: 
T. 73, nr 4, s. 1-7.

- Na podstawie pracy ośrodków przygotowano i przedstawiono dane na licznych 
konferencjach krajowych i zagranicznych:

● czerwiec 2018, HeAL 2018 (Hearing Across the Lifespan - Cernobbio, 
Włochy) oraz przewodniczenie sesjom dotyczącym badań słuchu 
u noworodków:
- 15 years of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program
- Automated Auditory Brainstem Response vs. Otoacoustic Emissions 
in newborn hearing screening – prospective, pilot screening trial,

● czerwiec 2018, przeprowadzono 4 szkolenia dla wszystkich ośrodków I 
poziomu w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Koszalinie. Tematami szkoleń 
były: nowy sprzęt do badania metodą Otoemisji akustycznej, Centralna 
Baza Danych, zasady RODO oraz zasady działania Programu,

● marzec 2019, współorganizacja Konferencji EUSCREEN w Poznaniu - 
spotkania dotyczącego podsumowania projektu EUSCREEN, mającego 
na celu porównanie programów badań przesiewowych w zakresie wzorku 
i słuchu u dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej,

● maj 2019, EFAS 2019 w Lizbonie:
- 16 years of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program,
- Automated auditory brainstem response - pilot screening program 
in selected NICU units in Poland,

● wrzesień 2019, V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa 
Słuch Noworodka w Poznaniu.

4. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PPPBSuN W ROKU 2020 - 
dane z dnia 30.11.2020 r.

Obecnie w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu 
u Noworodków bierze udział 389* ośrodków I poziomu, 68 ośrodków II poziomu 
oraz 25 ośrodki III poziomu.

Tabela 1. Liczba ośrodków z podziałem na województwa.

* powyższe zestawienie uwzględnia 5 ośrodków I poziomu, które jeszcze 
oficjalnie nie zostały wyłączone z Centralnej Bazy Danych PPPBSuN 

Województwa Ośrodki I poziomu Ośrodki II poziomu Ośrodki III poziomu

dolnośląskie 28 5 3

kujawsko-pomorskie 24 4 1

lubelskie 21 3 2

lubuskie 13 4 0

łódzkie 26 2 2

małopolskie 28 4 3

mazowieckie 52 11 1

opolskie 11 2 1

podkarpackie 21 2 2

podlaskie 16 2 1

pomorskie 18 3 1

śląskie 43 11 3

świętokrzyskie 12 2 1

warmińsko-mazurskie 20 2 1

wielkopolskie 35 8 1

zachodniopomorskie 21 3 2

razem 389 68 25
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Podsumowanie szczegółowych danych z I poziomu – styczeń - 
wrzesień 2020 roku w porównaniu z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS)

Według Głównego Urzędu Statystycznego od stycznia do września 2020 
roku urodziło się 273 tys. dzieci,  czyli o 12 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. 
W tym samym okresie w Centralnej Bazie Danych Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zarejestrowano 261 967 dzieci, 
co stanowi 96% żywo urodzonych dzieci w Polsce. Zamykanie się ośrodków 
I poziomu spowodowane jest znacznym spadkiem liczby urodzeń w ostatnich 
latach.  

Podsumowanie danych z I poziomu – styczeń - listopad 2020 r. - 
Centralna Baza Danych PPPBSuN

Od stycznia do listopada 2020 r. do Centralnej Bazy Danych Programu 
wprowadzono 307 781 dzieci czyli o 17 240 mniej niż w tym samym przedziale 
czasu w roku 2019 (325 021  dzieci).

W 2020 roku, do końca listopada, przebadano 302 899 (98,4% dzieci 
wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych). Badania nie wykonano u 4 882 
dzieci (1,89%). Liczba dzieci z wynikiem Norma - Norma to 282 458 (91,21%), 
z wynikiem Norma - Norma i czynnikami ryzyka – 8 033 (3,49%), z wynikiem 
nieprawidłowym 11 237 (2,97%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami 
ryzyka 1319 (0,44%). 

Zamknięte – 12 ośrodków 
AA10 - Centrum Medyczne w Wołowie 
AA21 - Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach 
AC10 - SP ZOZ Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim 
AD08 - Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie 
AD13 - Nowy Szpital we Wschowie 
AD14 - 105 Szpital Wojskowy w Żaganiu 
AF46 - SPZOZ Nowe Miasto n / Pilicą 
AH04 - Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 
AH10 - Prudnickie Centrum Medyczne 
AK03 - Prudnickie Centrum Medyczne w Człuchowie 
AN27 - ZZOZ Szpital Powiatowy w Czarnkowie 
AP11 - Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zawieszone – 8 ośrodków 
AB01 - Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim 
AB14 - SP ZOZ w Rypinie 
AE20 - Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Łasku 
AL01 - SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 
AJ23 - Szpital Ogólny w Ustrzykach Dolnych 
AO07 - Szpital Powiatowy w Kętrzynie 
AP15 - Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie 
AP20 - Szpital Powiatowy w Sławnie 

Przekształcone w Covidowe – 8 ośrodków 
AA15 - Strzelińskie Centrum Medyczne 
AD09 - Szpital Powiatowy w Drezdenku 
AF10 - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 
AF37 - SPZZOZ Sierpc 
AL28 - Szpital Powiatowy w Zawierciu
AL35 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
AM01 - Szpital Kielecki św. Aleksandra 
AO09 - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki

C - dane stanowią wielkości przybliżone
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- 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.

- Przygotowano kolejny numer biuletynu USZKO.

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

- Nastąpiła aktualizacja aplikacji do wprowadzania danych do Centralnej Bazy 
Danych.

Mając na uwadze duże problemy kadrowe i organizacyjne ośrodków II i III 
poziomu PPPBSuN, w związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2, Koordynator 
Medyczny dwukrotnie, drogą mailową i listowną, wydał tymczasowe wytyczne 
wykonywania badań przesiewowych słuchu. Biuro Koordynatora Medycznego 
PPPBSuN pozostaje w stałym bezpośrednim kontakcie z ośrodkami I, 
II i III poziomu na bieżąco monitorując liczbę badanych noworodków, 
wspomagając i nakreślając formy funkcjonowania i przeprowadzania badań 
w trudnym okresie pandemii.

Kierunki działania:
- Aktualizacja materiałów związanych z Programem Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. 
- Wdrożenie programu badań AABR na wszystkich oddziałach intensywnej 
terapii noworodka.
- 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”.
- Doraźne reagowanie na problemy wynikające z działania ośrodków w okresie 
pandemii. 
- Opracowywanie tymczasowych procedur wspomagających działanie 
ośrodków.

Podsumowanie danych z II i III poziomu – styczeń - listopad 2020 r.

Od stycznia do listopada 2020 r. w Centralnej Bazie Danych Programu 
zarejestrowano 17 729 wizyt na II i III poziomie. Oznacza to, że w tym roku 
z powodu pandemii koronawirusa liczba wizyt spadła o połowę w porównaniu 
do roku ubiegłego, gdzie zanotowano 35 817 wizyt. Zarejestrowano 11 309 
wizyt dzieci, które pojawiły się po raz pierwszy na II poziomie, czyli również 
o połowę mniej niż w roku ubiegłym (22 320).

Diagnostykę ukończyło 8697 dzieci urodzonych między styczniem a listopadem 
2020 r.

Średni wiek dziecka pojawiającego się po raz pierwszy na drugim poziomie 
to 83 dni.

Średni wiek dziecka, u którego zakończono diagnostykę to 90 dni.

Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek jednostronnym niedosłuchem 
to 56.

Liczba dzieci z potwierdzonym, jakimkolwiek obustronnym niedosłuchem 
to 123.

Działalność Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN
- Prowadzony jest stały, bezpośredni kontakt telefoniczny z ośrodkami. 

- W 2020 roku Biuro Koordynatora wzięło udział w trzech telekonferencjach 
promujących program PPPBSuN:

04-06.10.2020 r. - XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Głowy  i Szyi – ONLINE, Panel II, Sesja XXVI Nowości w Programie 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Obejmujący 
następujące tematy wystąpień:

● Wprowadzenie na temat PPPBSuN.
● Aktualne wyniki Programu po 18 latach działania.
● Badania AABR w skryningu noworodkowym.

17.09.2020 r. - Warszawa Szpital Karowa - Znaczenie Badań Przesiewowych 
Słuchu u Wcześniaków

17.11.2020 r. - Newborn Care Mastermind – “Experiences of Universal Hearing 
Screening programs around the world – what can we learn?”
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Podczas konferencji EFAS omawiano podstawowe badania umożliwiające 
wykrycie wad słuchu, metody oceny postępu rozwoju mowy i języka, 
jak i przyczyny utraty słuchu: genetyczne, związane  z czynnikami ryzyka 
i czynnikami szkodliwym; utratę słuchu związaną z wiekiem, schorzeniami, 
chorobami współistniejącymi czy zespoły wad wrodzonych. 

Tematy rozmów obejmowały badania przesiewowe słuchu oraz wczesne 
rozpoznanie niedosłuchu. Omawiano zagadnienia takie jak: badania 
screeningowe noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, osób 
dorosłych oraz osób w podeszłym wieku, techniki przeprowadzania badań oraz 
rodzaje stosowanego sprzętu. 

Przedstawiono nowoczesne metody oceny audiologicznej, programy wczesnego 
wykrywania, diagnozowania i leczenia niedosłuchu omawiając główne zasady 
funkcjonowania programów przesiewowych, protokoły postępowania, realizacji 
oraz sposoby kontroli jakości wraz z przedstawieniem  metod zapobiegania 
utraty słuchu. 

Podczas konferencji podsumowano między innymi program EUSCREEN – 
ogólnoeuropejski grant, w którym zebrano informacje na temat programów 
screeningowych w Europie. W panelu tym przedstawiono dane dotyczące 
wykonywania badań słuchu, wzroku oraz ogólnych badań przesiewowych 
w krajach  Europejskich, w tym również w Polsce. Informacje na temat 
programów badań przesiewowych słuchu noworodków uzyskano z 38 krajów. 
Programy badań przesiewowych istnieją w 33 z 38 analizowanych państw. 
Malta posiada ogólnokrajową selektywną kontrolę przesiewową niemowląt 
z oddziałów intensywnej terapii noworodków. W Bułgarii, Mołdawii i Serbii 
istnieją lokalne programy dla grup wysokiego ryzyka - wcześniaków. W Albanii 
pilotażowy ogólnokrajowy program UNHS został przerwany z powodu braków 
środku na kontynuację.

Najczęściej stosowanym testem przesiewowym na I poziomie jest OAE, który 
przeprowadzany jest u dzieci bez czynników ryzyka niedosłuchu. W Danii, 
Estonii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Szwecji używa się AABR, OAE lub obu 
tych metod u niemowląt w pierwszym teście, dotyczy to zarówno zdrowych 
niemowląt oraz tych z czynnikami ryzyka. W większości programów bada się 
dwoje uszu z wyjątkiem Finlandii i Szwajcarii, gdzie testowane są jedno lub 
dwoje uszu, w zależności od instytucji lub obecności czynników ryzyka.  

ABBR jest wykorzystywany jako ostatni etap. W grupach wysokiego ryzyka 
w większości programów korzysta się z testu AABR lub kombinacji OAE i AABR.
W takich krajach jak Polska, Serbia oraz Czechy wykorzystuje się tylko metodę 
OAE. 

5. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EFAS 2019 W 
LIZBONIE - SPRAWOZDANIE Z 14TH EUROPEAN FEDERATION 
AUDIOLOGY SOCIETIES CONGRESS 2019
(dr n. med. Grażyna Greczka, mgr Anna Gasińska)

W dniach 22-26.05.2019 w Lizbonie odbyła się międzynarodowa konferencja 
„The 14th. Congress of the European Federation of Audiology Society”. 

W konferencji wzięło udział 722 uczestników z 53 krajów. Zaprezentowano 
300 wystąpień ustnych oraz 128 doniesień sesji plakatowej. Tematy wystąpień 
z Poznania zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej. 

Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych 
Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) reprezentowane było przez Annę 
Gasińską oraz Grażynę Greczka. 

W pierwszej prezentacji pt.: „16 years of Polish Universal Hearing Screening” 
przedstawiono działalność Programu od początku jego istnienia, poprzez 
wyjaśnienie głównych celów i metod, aż do zaprezentowania najważniejszych 
wyników i osiągnięć uzyskanych przez 16 lat. Wystąpienie spotkało się 
z pytaniami dotyczącymi wykorzystywanych metod do przeprowadzenia badania 
przesiewowego słuchu. Polska, jako jeden z nielicznych krajów, wykorzystuje 
nadal tylko jeden test diagnostyczny, jakim jest OAE. 

Drugi referat „Automated auditory brainstem response - pilot screening program 
in selected NICU units in Poland” cieszył się szczególnym zainteresowaniem. 
Prezentacja przedstawiała wyniki dotyczące wprowadzenia pilotażowej metody 
badań przesiewowych słuchu jaką jest AABR, stosowany jako standard w wielu 
programach screeningowych na świecie. Wystąpienie zostało pochwalone 
za nowe osiągnięcia oraz chęć rozwijania Programu. 

Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy 
- w szczególności ta poświęcona wprowadzaniu nowej metody badań 
screeningowych jakim jest AABR na oddziałach intensywnej terapii noworodka. 
Otrzymaliśmy pytania dotyczące czasu rozpoczęcia stosowania tego testu 
na stałe. W odpowiedzi na to pytanie, podkreśliliśmy, że polski Program badań 
przesiewowych słuchu jest prowadzony przez organizację pozarządową, a zakup 
sprzętu na potrzeby działania programu AABR we wszystkich 40 ośrodkach 
intensywnej terapii noworodka uzależniony jest od zgromadzenia odpowiednich 
funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu.  
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W Walonii (Belgia) wszystkie wcześniaki przechodzą test AABR.  W niemal 
połowie krajów Europy badanie przesiewowe słuchu u dzieci w wieku 
wczesno-przedszkolnym stanowi standardową procedurę programu badań 
przesiewowych. 

W większości krajów państwo lub system ubezpieczenia zdrowotnego finansuje 
program badań przesiewowych noworodków. Inne zgłoszone środki finansowe 
pochodzą ze szpitali, rodziców i funduszy prywatnych. 

Najniższy odsetek dzieci przebadanych na I poziomie programu wskazuje się 
w Rumuni: 10–50%. Polska, wśród wszystkich państw przeprowadzających 
badanie screeningowe, znajduję się bardzo wysoko w rankingu, ponieważ 
95,8% dzieci rodzących się w naszym kraju ma wykonane badanie przesiewowe 
słuchu. 

6. WRODZONE ZAKAŻENIE WIRUSEM CYTOMEGALII 
A RYZYKO NIEDOSŁUCHU – ZALECENIA DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA
(dr hab. n. med.  Katarzyna Wróblewska-Seniuk)
Klinika Zakażeń Noworodków, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) jest jedną z głównych 
przyczyn uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Może 
powodować niedosłuch, utratę wzroku, mózgowe porażenie dziecięce oraz 
opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. 
 Częstość występowania wrodzonego zakażenia CMV w krajach 
rozwiniętych wynosi 0,5%-0,7% żywo urodzonych dzieci. U około 12% 
zakażonych noworodków objawy kliniczne występują przy urodzeniu (zakażenie 
objawowe). U pozostałych 88% objawy nie występują w okresie noworodkowym 
(zakażenie bezobjawowe). W grupie noworodków z zakażeniem objawowym 
u około 40 do 60% dochodzi do trwałych następstw pod postacią niedosłuchu 
o charakterze czuciowo-nerwowym, zapalenia siatkówki, mózgowego porażenia 
dziecięcego oraz upośledzenia rozwoju psychomotorycznego. U noworodków 
z zakażeniem bezobjawowym również istnieje ryzyko odległych następstw 
wywołanych przez CMV, przy czym najczęstszym objawem jest niedosłuch 
czuciowo-nerwowy.
 Wirus cytomegalii jest drugą co do częstości, po czynnikach 
genetycznych, przyczyną wystąpienia niedosłuchu u noworodków i małych 
dzieci. Niedosłuch może występować już przy urodzeniu, może też rozwinąć się 
po pewnym czasie (niedosłuch o późnym początku). Uszkodzenie słuchu może 
być postępujące lub przebiegać w sposób fluktuacyjny. Często jest to ciężki 
niedosłuch o charakterze czuciowo-nerwowym. Może być asymetryczny lub 
jednostronny.

Kiedy wykonywać badania w kierunku wrodzonego zakażenia wirusem 
cytomegalii?
1. W czasie ciąży:

a. rutynowe prenatalne badania nie są zalecane, ponieważ nie spełniają 
kryteriów skutecznego screeningu i nie ma efektywnej metody leczenia 
cytomegalii w ciąży,
b. badanie serologiczne w kierunku zakażenia CMV zaleca się u kobiet, które 
w czasie ciąży rozwinęły objawy grypopodobne, objawy mononukleozy 
lub objawy zapalenia wątroby, 
c. badania w kierunku CMV zaleca się, jeżeli w rutynowym badaniu 
ultrasonograficznym wykryto nieprawidłowości płodu wskazujące na 
możliwe zakażenie CMV (poszerzenie komór bocznych mózgu, małogłowie, 
zwapnienia, krwawienie wewnątrzczaszkowe, hipoplazja móżdżku, obrzęk 
uogólniony).
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Rozpoznanie pierwotnego zakażenia CMV w ciąży:
► serokonwersja w czasie ciąży,
► obecność IgM CMV przy małej awidności IgG.

Rozpoznanie zakażenia płodu:
► badanie płynu owodniowego metodą PCR po 20 tyg. ciąży (wirus 
wydalany jest z moczem płodu do płynu).

2. U noworodka, jeżeli:
a. w prenatalnym USG lub MRI występowały zmiany typowe dla 
wrodzonego CMV,
b. wysunięto podejrzenie pierwotnego zakażenia CMV w ciąży (badanie 
płynu owodniowego lub potwierdzona serokonwersja w czasie ciąży) → 
badanie potwierdzające u noworodka,
c. występują objawy wrodzonego zakażenia wirusem CMV u noworodka,
d. stwierdza się niedosłuch czuciowo-nerwowy.

Nie ma konieczności rutynowego badania noworodków ze zbyt małą masą ciała 
w stosunku do wieku ciążowego.

Nie ma konieczności rutynowego badania noworodków, jeżeli u matki w czasie 
ciąży stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko CMV, ale nie wykazano 
serokonwersji.

Złoty standard diagnostyczny u noworodka – dodatni wynik badania PCR 
w kierunku CMV w próbce moczu, w ciągu 3 tygodni po porodzie.

Postępowanie z noworodkiem, u którego rozpoznano wrodzone zakażenie 
wirusem CMV:

a. leczenie: gancyklowir / walgancyklowir – zgodnie z aktualnymi 
rekomendacjami, w zależności od nasilenia choroby + leczenie objawowe,
b. w przypadku izolowanego niedosłuchu czuciowo-nerwowego – leczenie 
nie wpływa na poprawę słuchu, ale chroni przed nasilaniem niedosłuchu 
→ brak jednoznacznych zaleceń co do włączania leczenia,
c. zaleca się częste badania kontrolne w Poradni Audiologicznej w ciągu 
pierwszych 2 lat życia – okres największego ryzyka rozwoju niedosłuchu 
związanego z zakażeniem CMV, krytyczny okres rozwoju mowy → wczesne 
wykrycie niedosłuchu w tym okresie poprawia odległe wyniki,
d. kontynuacja kontroli w okresie dzieciństwa – ryzyko nasilenia 
niedosłuchu,
e. regularna ocena rozwoju dziecka, wczesna interwencja, rehabilitacja.

Zalecany protokół postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku 
badania przesiewowego słuchu:
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7. V KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA „SŁUCH 
NOWORODKA”
(dr. n. med. Piotr Dąbrowski)

27 września 2019 roku, po raz piąty, odbyła się Konferencja dotycząca słuchu noworodka 
poruszająca zagadnienia, innowacje oraz bieżące problemy dotyczące całego Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. O powitanie gości oraz 
prowadzenie Konferencji zadbał prof. dr hab. Witold Szyfter. 

Spotkanie zostało podzielone na dwie sesje. Na początku sesji pierwszej głos, 
w nietypowej formie video, zabrał Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Jerzy Owsiak, który pogratulował całej załodze PPPBSuN wspaniałych osiągnięć 
i milionów przebadanych dzieci. Moderatorami pierwszej sesji byli dr n. med. Alicja 
Sekula, dr n. med. Piotr Dąbrowski oraz dr n. med. Magdalena Magierska-Krzysztoń. 
Wykłady sesji pierwszej poruszały następujące tematy: „To już 17 lat wspólnego 
działania” - prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter, „Rola screeningu słuchowego 
w pedoaudiologii” - dr hab. n. med. Alicja Sekula, „Neuropatia czuciowo - nerwowa” - 
dr hab. n. med. Bożena Wiskirska – Woźnica, „Dziecko z wieloraką niepełnosprawnością 
– zaimplantowane wszczepem ślimakowym, funkcjonowanie słuchowo – językowe ” - dr 
n. med. Magdalena Magierska – Krzysztoń , „Amerykański model badań przesiewowych 
u noworodków” - Rafael Delgado PhD, „Nowe techniki elektrofizjologiczne do badań 
przesiewowych słuchu” - dr n. med. Krzysztof Morawski, „Program pilotażowy badań 
AABR na oddziałach intensywnej terapii noworodka” - dr n. med. Piotr Dąbrowski, 
„Zasady prawidłowego użytkowania sprzętu do wykonywania przesiewowych 
badań słuchu u noworodków”- Adam Nowak, „Wsparcie informatyczne PPPBSuN” - 
inż. Paweł Krawczyk, Leszek Olszewski. 

Sesja druga była skupiona na zagadnieniach dotyczących podsumowania działalności 
Programu, implantacji ślimakowej oraz o wirusie CMV. Moderatorami sesji drugiej 
byli dr hab. med. Katarzyna Wróblewska – Seniuk, dr n. med. Piotr Dąbrowski oraz 
dr n. med. Grażyna Greczka. Sesja druga skupiła się na następujących tematach: 
„Podsumowanie działalności Biura Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych 
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków” - dr Grażyna Greczka, „Program 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków a implantacja ślimakowa” 
- dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki, „Konsensus CMV” - dr hab. n. med. Katarzyna 
Wróblewska – Seniuk. Pod koniec konferencji odbyło się Forum neonatologiczno – 
otologiczne, podczas którego każdy mógł poznać odpowiedzi na nurtujące i ciekawe 
pytania. Podczas całej konferencji mieliśmy okazje gościć nie tylko najwybitniejszych 
Polskich, ale i zagranicznych lekarzy.
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9. JAK REHABILITOWAĆ DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU?
(dr n. med. Magdalena Magierska- Krzysztoń)
Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Narodziny dziecka to święto radości i miłości. Rodzice wyobrażają sobie jak 
będzie się rozwijać, kiedy wypowie pierwsze słowa, jak wspólnie będą spędzać 
czas. Ale najważniejszym marzeniem rodziców jest jedno: żeby było zdrowe… 
Nie zawsze tak jest. Czasami rodzice muszą się zmierzyć z informacjami, które 
ich przerażają, wyzwalają lęk i niepokój o przyszłość ich syna czy córki. 

Tak jest w przypadku diagnozy: „Państwa dziecko nie słyszy”. Rodzice 
są zagubieni, chaotycznie poszukują informacji o głuchocie w mediach, wśród 
znajomych, usiłując jednocześnie poradzić sobie z negatywnymi emocjami, które 
im towarzyszą od momentu  potwierdzenia diagnozy.  Z moich wieloletnich 
doświadczeń wypływających z pracy z dzieckiem niesłyszącym i jego bliskimi 
wynika, że największym wyzwaniem dla wszystkich specjalistów jest udzielenie 
pomocy rodzicom w przezwyciężaniu trudności związanych z akceptacją 
niepełnosprawności dziecka. Te trudne emocje rodziców najprawdopodobniej 
wynikają z lęku o przyszłość dziecka, o możliwość stworzenia takich warunków, 
aby pojawiła się szansa rozwinięcia mowy dźwiękowej. Pamiętajmy, że głębokie 
uszkodzenie słuchu powstałe w okresie prelingwalnym, jeszcze w łonie matki 
lub po narodzinach dziecka jest bardzo poważną niepełnosprawnością, której 
skutki ujawniają się w toku całego życia. 

Najdotkliwszą konsekwencją  jest brak rozwoju mowy, języka i komunikacji 
językowej, co prowadzi do różnego rodzaju ograniczeń w rozwoju poznawczym. 
Pojawiają się trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz problemy adaptacyjne 
natury psychicznej i emocjonalnej. Niesprawny narząd słuchu w przypadku 
dzieci, niesie ze sobą izolację, poczucie wyobcowania oraz niezrozumienia 
przez cały otaczający świat. Różnica między dzieckiem prawidłowo słyszącym 
a głuchym ujawnia się w momencie, kiedy powinno dojść do  swoistego 
„dialogu fonicznego” z otoczeniem. Funkcjonujące wcześniej znaki komunikacji 
przedjęzykowej przestają być jednym z etapów prowadzących w sposób 
naturalny do rozwoju mowy dźwiękowej. 

Pamiętajmy, że już niemowlęta posiadają umiejętność słuchowego odróżniania 
prawie wszystkich fonemów: samogłosek, większości spółgłosek, a nawet 
dźwięków obcej mowy! (1) Można zatem powiedzieć, że każde dziecko 
przychodzi na świat przygotowane zarówno do odbioru, jak i ekspresji mowy. 
Wspomniany ”cud językowy” jest możliwy dzięki ludzkiemu mózgowi, który 
odznacza się dużą plastycznością i zdolnością do przyswajania języka. Według 

8. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI - 
KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA 27.09.2019 r.
(dr n. med. Grażyna Greczka, dr n. med. Piotr Dąbrowski)

• Czy filtr od OAE jest jednorazowy?
Nie, ale należy go wymienić, gdy tylko się zabrudzi. 

• Czy bez filtra można wykonać badania słuchu i czy wynik będzie wiarygodny? 
Można wykonać badanie bez filtra, wynik takiej otoemisji będzie wiarygodny. 
Za wszelką cenę powinniśmy jednak unikać takiej sytuacji, ponieważ 
mikrofon zdecydowanie szybciej będzie się zatykał, co może doprowadzić 
do nieodwracalnego uszkodzenia bardzo drogiej sondy. 

• Czy ojciec dziecka może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
gdy matka uprzednio wyraziła na to zgodę? Czy jest to zgodne z prawem?
Ojciec może wycofać zgodę, ponieważ również jest rodzicem i ma takie same 
prawa do dziecka jak matka. Jest to zgodne z prawem. 

•Czy można wprowadzić dziecko do Centralnej Bazy Danych Programu jeżeli 
Rodzice nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych?
Na razie nie ma takiej możliwości. Prosimy jednak notować takie przypadki 
i sprawozdawać je mailowo do Biura Koordynatora PPPBSuN raz w miesiącu. 
W wyżej wymienionym przypadku należy przeprowadzić badanie otoemisji, ale 
nie wprowadzać jego wyniku, ani innych danych osobowych, do Centralnej Bazy 
Danych Programu. Zachęcamy do tłumaczenia matce, żeby nie rezygnowała 
z wprowadzania do centralnego rejestru, który jest bardzo pomocny na dalszych 
etapach ewentualnego leczenia. 

• W jakim wieku podejmowana jest decyzja o implantacji ślimakowej?
Od kilku lat metoda jest stosowana u coraz młodszych dzieci. Dolna granica 
implantacji to 9 miesięcy, jednak na świecie są przypadki, gdzie już u dzieci 
6-cio miesięcznych są zakładane implanty ślimakowe. Zazwyczaj implanty 
są zakładane w wieku 12 miesięcy. 

• Czy są twarde dowody na to, że grupa leczona na wirus cytomegalii nie 
będzie miała problemu ze słuchem? 
Leczenie przeciwwirusowe może nastąpić tylko wtedy, kiedy występują inne, 
kliniczne objawy tej choroby. Leki są bardzo toksyczne, natomiast przynoszą 
pożądane rezultaty. 
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Wyposażając dziecko niesłyszące we wspomniane pomoce słuchowe dajemy 
mu szansę na odkrywanie języka w sposób naturalny w różnych sytuacjach życia 
społecznego co zwiększa szanse na kontakt z „żywym językiem”, opanowanie 
go, czynne posługiwanie się nim, co w przyszłości może zaowocować 
satysfakcjonującym życiem zawodowym, osobistym i społecznym. Ważne jest, 
aby jak najszybciej podjąć działania rehabilitacyjne, dzięki którym wykształcimy 
u dziecka uwagę słuchową, która umożliwi koncentrację na otaczających 
dźwiękach. Najbardziej popularną metodą, którą pracujemy z dziećmi 
niesłyszącymi to metoda audytywno-werbalna. W tym celu proponuje się 
rodzicom wprowadzenie intensywnego programu ćwiczeń słuchowych zwanych 
wychowaniem słuchowym. 

Program wychowania słuchowego obejmuje następujące etapy nauki 
słuchowego odbioru mowy:

● wykrywanie sygnału akustycznego w otoczeniu lub jego braku;
● dyskryminację dźwięków; 
● identyfikację dźwięków; 
● rozumienie dźwięków (6). 

Etap wykrywania dźwięków oraz mowy polega na przeprowadzaniu ćwiczeń 
mających wspomóc dostrzeżenie obecności bodźców słuchowych w otoczeniu 
oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie; jest dźwięk, czy nie ma?. Na etapie 
dyskryminacji przeprowadza się ćwiczenia w zakresie nabywania umiejętności 
różnicowania dwóch lub większej ilości bodźców akustycznych, w tym mowy. 
Szczegółowo analizuje się cechy dźwięków, odpowiednio do wieku dobierając 
zestawy testowe. Poziom identyfikacji polega na powiązaniu sytuacji testowych 
z umiejętnością kojarzenia na poziomie konkretnych desygnatów: co słychać, 
kogo słychać. 

Osiągnięcie etapu rozumienia mowy umożliwia między innymi uczestniczenie 
w dialogach oraz satysfakcjonujące komunikowanie się. Prowadzenie szeroko 
pojętego wychowania słuchowego w przypadku dzieci jest możliwe zawsze 
z zachowaniem zasady stopniowania trudności, uwzględniającej możliwości 
i potrzeby rozwojowe. Prowadzenie rehabilitacji, której zadaniem jest 
sukcesywne wprowadzanie i zaznajamianie dziecka niesłyszącego ze światem 
dźwięków, uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które należy uwzględniać 
w całym procesie. Należą do nich: wiek, w którym nastąpiło uszkodzenie 
słuchu; moment postawienia diagnozy; sposób komunikowania się dominujący 
w dotychczasowym funkcjonowaniu społecznym. Dodatkowymi czynnikami, 
które należy wymienić są:  poziom inteligencji;  poziom indywidualnej akceptacji 
urządzenia (użytkowanego aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego); 
zdolność do uczenia się, indywidualna motywacja; metody rehabilitacji; 

N. Chomsky’ego zdolność tą można postrzegać jako „kompetencję językową”, 
która stanowi nieuświadomioną wiedzę powstającą w umyśle, pozwalającą 
użytkownikom danego języka budować zdania gramatycznie poprawne oraz 
odróżniać zdania sensowne od niepoprawnych (2). Umiejętność czynnego 
posługiwania się tymi wrodzonymi zdolnościami jest jednak ograniczona 
indywidualnymi możliwościami psychicznymi i fizycznymi każdej jednostki. 

Należy pamiętać, że język przyswajany jest akustycznie i w tym procesie 
sprawny narząd słuchu i aparat artykulacyjny odgrywa wiodącą rolę. Dziecko 
słysząc różne dźwięki, będąc nieustannie „zanurzone” w tym ciągu fonicznym, 
dzięki słuchowemu sprzężeniu zwrotnemu – próbuje je naśladować. 
Zauważa, że dźwięki, które produkuje samodzielnie - działają na otoczenie, 
a to sprzyja chociażby skuteczniejszemu zaspakajaniu własnych potrzeb. 
„Aby komunikowanie się było skuteczne, to znaczy, aby umożliwiło wymianę 
myśli i uczuć, dziecko musi się posługiwać formą języka zrozumiałą dla osób, 
z którymi się komunikuje oraz musi rozumieć język, którym posługują się inni w 
celu porozumiewania się  z nim” (3). Dzieci niesłyszące - nie mając słuchowego 
dostępu do języka mówionego, który jest używany zazwyczaj przez całe 
najbliższe otoczenie - wykazują duże trudności w komunikowaniu się z osobami 
słyszącymi. Według Kazimiery Krakowiak - źródło tych trudności odnaleźć 
można w istnieniu tak zwanej bariery fonologicznej (4,5), której wystąpienie 
staje się prawdopodobne, gdy upośledzenie słuchu uniemożliwia lub ogranicza 
odbiór słowa mówionego. Przełamanie tej bariery nie jest możliwe w sposób 
naturalny, gdyż dziecko niesłyszące nie przyswaja języka w sposób spontaniczny, 
lecz za pomocą różnych wspomagających metod edukacyjnych. 

Aby człowiek z prawidłowo funkcjonującym narządem słuchu mógł 
bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej – jako pełnoprawny 
nadawca i odbiorca musi posiąść pewne kompetencje oraz sprawności 
językowe. Wyróżniamy trzy rodzaje kompetencji wpływających na jakość 
relacji międzyludzkich. Pierwszą z nich jest kompetencja językowa tzn. 
nieuświadamiana wiedza na temat zasad budowania zdań gramatycznie 
poprawnych. Drugim rodzajem kompetencji jest kompetencja komunikacyjna 
– tzn. wiedza dotycząca używania języka w danej grupie społecznej. Wiedzę 
tę zdobywamy wszyscy w procesie socjalizacji. Kompetencja kulturowa, jako 
kolejna umiejętność  językowa, interpretowana jest jako wiedza na temat 
otaczającej nas rzeczywistości. Dziecko niesłyszące z głuchotą prelingwalną, 
niemające zmysłowego dostępu do świata dźwięków poznaje go bez udziału 
języka tzn. w sposób niekompletny i namiastkowy. Dlatego tak ważne jest, aby 
jak najszybciej wyposażyć dziecko w aparaty słuchowe lub implant ślimakowy, 
aby uzyskało zmysłowy dostęp do języka mówionego na drodze słuchowej. Aby 
zaczęło słyszeć i słuchać. 



26 27

uczestnictwo najbliższej rodziny i bliskich osób w terapii oraz poziom socjalno- 
kulturowy środowiska, w którym dziecko dorasta. 

Nie wszystkie dzieci niesłyszące rozwijają mowę i  język w stopniu 
wystarczającym do komunikowania się. Dla tej grupy wskazane jest opanowanie 
języka migowego lub w zależności od możliwości psychofizycznych - innych, 
alternatywnych sposobów komunikacji. Ważne informacje oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie podjęcia stosownych odziaływań terapeutycznych 
rodzice mogą uzyskać w placówkach oświatowych - Poradniach Psychologiczno-
-Pedagogicznych i w ośrodkach, gdzie realizowane jest Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju. Również placówki służby zdrowia, w których realizowana jest 
rehabilitacja słuchowa mogą być pomocne w procesie edukacji małego, 
niesłyszącego dziecka.
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10. PRZYPOMNIENIE NA TEMAT WYTYCZNYCH 
DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI CZYNNIKA RYZYKA 
OKREŚLANEGO JAKO „LEKI OTOTOKSYCZNE”  ORAZ 
„ZAKAŻENIA Z GRUPY TORCH” W BAZIE DANYCH PROGRAMU 
POWSZECHNYCH PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU U 
NOWORODKÓW

LEKI OTOTOKSYCZNE
• Leki podawane matce podczas ciąży, kwalifikowane jako ototoksyczne, nie 
powinny być rejestrowane w bazie danych Programu i nie stanowią powodu do 
kierowania dziecka na II poziom referencji. 
• Leki kwalifikowane jako ototoksyczne są wskazaniem do konsultacji na II 
poziomie referencji Programu PPBSuN, a tym samym powinny być rejestrowane 
w Centralnej Bazie Programu gdy:

● były podawane podczas pobytu dziecka na oddziale intensywnej opieki 
medycznej lub innych oddziałach zabiegowych,
● były stosowane w dawkach przekraczających dawki terapeutyczne (np. 
terapia powyżej 7 dni),
●  były stosowane w skojarzeniu z innymi lekami ototoksycznymi 
(dwa lub więcej leków kwalifikowanych jako ototoksyczne podawane 
jednocześnie),
● były stosowane przy współistnieniu innych czynników ryzyka.

ZAKAŻENIA Z GRUPY TORCH

● TOKSPOPLAZMOZA - 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.

● CYTOMEGALIA - 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.
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11. OBOWIĄZUJĄCE CERTYFIKATY BADAŃ SŁUCHU● KIŁA - Podejrzenie kiły wrodzonej (kiła u matki w czasie ciąży – leczona 
i nieleczona, dodatnie wyniki badań serologicznych u noworodka) należy 
traktować jako czynnik ryzyka niedosłuchu.

● RÓŻYCZKA - Jako czynnik ryzyka niedosłuchu należy traktować podejrzenie 
różyczki wrodzonej (dodatnie miano przeciwciał w klasie IgM u noworodka).

● OPRYSZCZKA - 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). 

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.

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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