
 

      Warszawa, styczeń 2017 

 
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017, w szkołach podstawowych położonych  
na terenach gmin wiejskich, realizowany jest Program badań przesiewowych słuchu, którego zasad-
niczym celem jest wczesne wykrycie 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 porównania stanu słuchu tej grupy 
uczniów po upływie 5 lat. 
Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”. 

Badania wykonywane w ramach programu są nieodpłatne, ale ich wykonanie wymaga  
Państwa zgody (formularz zgody w załączeniu). 

Badania słuchu będą wykonywane na terenie szkoły przez uprawnione osoby, za zgodą dyrekcji szkół 
i przy udziale kadry pedagogicznej. W badaniach słuchu będą stosowane metody audiometryczne, 
które wymagają współpracy dziecka. Podczas badania dziecko ma zakładane na głowę słuchawki  
i sygnalizuje, poprzez podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku, czy słyszy prezentowane dźwięki. 
Badania te są nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka. 
Rodzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych uczniów otrzymają informację o wyniku badania. 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.  

Wynik nieprawidłowy powinien być jak najszybciej zweryfikowany  
przez lekarza audiologa lub laryngologa. 

Przy obecnym stanie wiedzy medycznej wczesne wykrycie zaburzeń słuchu umożliwia w większości 
przypadków ich skuteczne leczenie. Udział w badaniach przesiewowych to wielka szansa dla dzieci 
mających zaburzenia słuchu na szybką interwencją i w konsekwencji prawidłowy rozwój i lepsze 
funkcjonowanie w dorosłym życiu. 
Jeżeli są Państwo zainteresowani badaniem słuchu u dziecka, prosimy o podpisane załączonego  
formularza zgody na badanie przesiewowe słuchu.  
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