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Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, 
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest kolejny Program badań przesiewowych słu-
chu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich, którego zasadniczym celem jest wczesne wy-
krycie zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym. W drugim półroczu Program jest adresowany do dzieci z klas I oraz  
uczniów z klas VI. Ponieważ uczniowie klas VI byli objęci badaniami w roku szkolnym 2011/2012. będzie możliwość po-
równania stanu słuchu tej grupy uczniów po upływie 5 lat. 
Partnerami Programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Nie-
dosłyszących „Człowiek - Człowiekowi”. Program wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Departament Matki i Dziecka przy Ministerstwie Zdrowia. Informacje o Programie i badaniach słu-
chu dostępne są na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl. 
Realizacja bezpłatnych badań przesiewowych słuchu planowana jest w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.  
W uzgodnionych z Państwem terminach na terenie szkoły będą przebywać osoby wykonujące badania, tzw. „badacze”. 
Ich zadaniem będzie wykonanie badań przesiewowych słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie pi-
semną zgodę.  
Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o upowszechnianie idei Programu oraz 
wsparcie organizacyjne. Prosimy o przydzielenie na czas badań cichego pomieszczenia w szkole oraz wskazanie pracow-
nika szkoły, która będzie współpracował z badaczem w trakcie trwania badań. Z uwagi na zapewnienie właściwych wa-
runków akustycznych badania powinny być prowadzone podczas lekcji. Zapewniamy Państwa, że badania są bezpieczne, 
nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka, natomiast osoby je wykonujące odbyły właściwe przeszkolenie.   
Bardzo prosimy o pilne przekazanie załączonych kopert rodzicom dzieci z klas pierwszych oraz szóstych. W kopercie 
znajduje się formularz zgody na badania wraz z ankietą audiologiczną oraz materiały informacyjne na temat słuchu. Ro-
dzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych dzieci otrzymają informacje o wyniku badania; wyniki zostaną przesłane na 
adres szkoły. Rodzice dzieci, u których wystąpi podejrzenie zaburzeń słuchu, oprócz wyniku badania otrzymają również 
wskazówki dotyczące dalszego postępowania, łącznie z możliwością nieodpłatnej opieki medycznej w Instytucie.   
W badaniach mogą wziąć udział również uczniowie z klas II–V, u których rodzice lub nauczyciele podejrzewają proble-
my związane ze słuchem. 
Formularze – „Zgoda rodziców/opiekunów na badanie przesiewowe słuchu” powinny być zwrócone do wychowawców  
i przekazane następnie do sekretariatu szkoły, aby w dniu badań mogła je otrzymać osoba prowadząca badania. Podpisany 
formularz „Zgody” jest niezbędnym dokumentem, wymaganym do przeprowadzenia badania.   

Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu prosimy kierować  
na adres e-mail: skrining.2015@ifps.org.pl ; infolinia: 0801 98 77 11 
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