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1. Opis problemu

zdrowotnego

Wady slucliu to rozne zaburzenia funkcll ucha zmyslu sluchu ktore
uposiedzala
zdolnosc slyszenia Wada moze polegac na uszkodzeniu odbierania
dzwiekow z otoczenra
lub zaburzeniu przewodzenia dźwięków do
mozgu. Naiczęsciei wyslępuią wady mleszane
Stopien uszkodzenia sluchu moze byc' od lekkiego niedoelucnu
po calkowita gluclrole
i

W pooulaqi dzieci

od przyczyn powstawania.

I

mlodziezy
Najczęsciej

ubytki sluchu mara rozny cliarakter zalezny
sa to infekcje gornycli drog oddechowych

prowadzące do stanow zapalnych ucna środkowego W warunkach praWirllowycli w
lamie
bębenkowei oprocz struktur analamlcznych znajduje się powietrze, naiomiasl
w czasie

clioroby gromadzi się plyn. Przewlekle wysiękowe zapalenie ucha
środkowego lezeli lesi
nieleczone moze prowadzlć do trwalego niedoslucnu
innym uyonikiem powodulacym
niedosiucri moze byc balas pochodzący z roznycli zrodel.
w niektórych przypadkacn
to
sa wady wrodzone powstale w wyniku nieprawidlowego rozwoiu w
zyciu plooowym
lub dziedzmzenle.
Problemy ze siucbem dzieci w Wieku szkolnym to coraz
powszechnlelszy problem
Dzieci. ktore nledcsłyszą proszą o powrarzanie
wypoWiedzi„ mowia przez nos lub zbyt
glosno, nie odpoWiaclala na zadawane pytania Zasoo lcli slownictwa
jest ograniczony
wypowiedzi prosie malo komunikatywne. często
niepoprawne a wymowa niewyraz'ria
Maia problem z przyswaianiem Wiedzy w szkole Zaburzenia slucliu
negalywriie wplywalą
rowniez na zachowanie dziecka i lego ogolny
rozwoi Niedoslucli powoduie problemy
: kcncenlracya adaptacją do środowiska, komunrkowaniem sie, moze wystapic u dZiecka
agresia czy wycofanie
Aby uniknac brakow

poprawnei diagnozy
powodula te deficyty.

r

I

dencyiow ktore narasiaia

z

kazdym dniem runkcionowania bez

ewentualnel opleki terapeutyczne; nalezy wykluczyć wady, klore

Wczesne rozpoznawanie wad
zaburzen slucliu zapobiega ich poglębienlu się
a lednoczes'nie zWieksza szansę na calkowue wyleczenie
I

Objawy wskazujące na obecnos zaburzeń slucnu u dzieci
Problem ze slucuem moze poyawic
się u dziecka w kazdym wieku nagle lub stopniowo

pozostalac w wielu

przypadkach niezauwazony Tymczasem typowe symptomy
wskazulące na mozliwosc występowanie zaburzerl sluchu
sa latwe do wychwycenia

Wedlug instytutu Fizlologri i Patologii Sluchu są to między
iririymi
_ opoznienie rozwoiu mowy lub ograniczony zasob lęzykowy

m
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trudnosci ze zrozumienlem teksiii mylanego i nleprecylyjne wypowiadanie slow,
niewyrazna mowa gubienie poczalkow lub koriedwek wyrazów,

›

;

_ problemy z pisaniem ze sliiciiii

,

obserwowanie twarzy osnby mo'wląceL

rozkojarzenie problemy z koncentracia „wagi mlglądanle sie po klasie w czasie
gdy inni wykonulą polecania nauczyciela.
zdziwienie gdy dZiecko uświadamia sobie ze iestwywutywane po irnieniii

,

,

_ opozninne reagowanie lub brak odpowiedzi na zawolanie
› trudnosci z rozumieniem polecen wydawanych w

naiasie

no

w

przerwie

miedzylelrcyynei.

,

,

czeste prdby o powierzenie, dopytywanie sie „co?'. trudności ze zrozumieniem pytania,
czeste nieprzygotowanie do lekcji z powodu niezapisania przez dziecko tematu pracy
dDmeeJi

_ siadanie zoyt blisko tetewtzora ino manipdinwanie ustawieniem gtosnos
siadanie blisko nauczycieta i obserwowanie z uwagą lub wręcz odwrotnie

,

, zaininwanie

się samym sobą w koncu sali„
_ trudnosci z tnkalizacia zrddta dzwiekd

,
,
,
,

glosne mdwtenie w cichym amaeniui

gorsze wyniki w nauce,
siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed tialasem
bóle glowy ktdie moga być obiawem wskazującym na ooecnosc nadwrazliwosci
na dzwięki

,

siyszenie dźwiękow którym nie siyszą inni (szumy piski

,

dysleksja, dysgrafia.

z.

anulacja podlegająca iednostce samorządu terytorialnego

-

ngdy. dzwonienle),

niereagowanie na dzwonek oznalmujący przerwe,

_ zawroty giowy zaburzenia równowagi
i

populacja

kwalifikująca sie do programu
Populacja podlegaiaca yednostce samorządu terytorialnego
› llczba mieszkańców Bęlena - 54 767 osób (dane z Wydzialu Spraw opywateiskicti
urzedu Mieyskiego w Będzinie)
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_ llabz uoznrow klas

›

szkol podslawowyon w roku szkolnym 2016/2017
, l75 dziecl
llnlormacja z Wydualu OŚWlaly Urzędu Mlelskrego w Eędzinle)
l

szacowana Ilczba ucznlow klas

szkol pudstawuwych w roku szkolnym 2017/2018
›
550 ozreo. lrrrlorrnaqa z Wyazralu oswialy Urzędu lvlrelsklego
w Będzlnle)
szacowana Ilczba uczmow klas szkol podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
500 dzleo. rrrrlormaqa z Wyazralu Oświaty Urzedu lvlrelskiego
w Będzlnle)
Programem zoslana umęte dzlecr › uczmowre klas
uczęszczalace do szkol
podstawowych zlokallzowanycn na lerenre mrasla Będzma.

,
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,

I
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w

plerwszym roku reallzaql programu U w 2017 roku populacja dzleci kwalrnkuraoa
sle do badan wynosr 05 (dane z wyozlalu oswlaly Urzędu Mlelsklega w
Będzlme)

:. uzasadnienie potrlsby wdrożenia programu

Eadama przeslewowe prowadzone przez lnslylul Flzlclogll
Palologli sauonu wykazaly
ze okolo 20% dzrecr
mlaozrezy w wleku szkolnym ma roznego rodzaju problemy
ze sluchem, a 50% rodzrcow dzleci. u kloryolr wykrylo zaburzenla
sluchu, nle mralo
ŚwiadomGŚCl lslnierna problemu. Panadlo w
gmple dzlecl z meprawrdlowym wynrklem
badama przesrewowego. slabe bardzo slabe wynlkl w
nauce ma dwukrolnre wiecel dzleor
I

r

r

mz w gmple dzleor z wynrkrem pravwalowym

w zwrazku z

powyzszym przeslewowe badanie shlchu w klasach l szkol podslawowych
mala duze znaaenle dla przyszlosci dzlecl Jak pokazują badania klmrczne
Wczesne
wykrycre zaburzen sluonu u dzrecr Umozhwla efektywne wdrozenle
odpowrednlon dzlalan
lecznlczych, renabilrlaeylnyolr oraz prońlaklyczrlychp kloro
prowadzą do zlagodzenia
lub usunręcra roznego rodzalu zaburzeń
dyslunkoyl, a lym samym do stworzenia
wszyslkrm dzreclom rownyolr szans edukacyjnych
r

4. Cele programu
a. Cel glowny

Glownym celem programu jest wykryore ocena lloscr zaburzen sluclru u dzreur |
z klas
szkol podslawuwyon z lerenu mrasla Bedzlna
oraz objęcie opreka dlagnostyuną,
lepznrcza lerapeulyczna dziecl z wykrylym uszkodzenrem sluchm
r

r

h. cele slczegńlowe

,
,

wczesne wykryole wad lschorzer'r narządu sluchu

u

dzlecl z klas szkol podslawowyen
I

zmniejszeme powrklan zwrazanyoh z wykrylym nredosluonem

r

zapobleganle dalszemu
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rozwopwr Zaburzeń siuatiu,
_ podeimowanie

odpowiednicn

konsekwencji wad sluchu

dziaiaii terapeutycznych w cetu zminimalizowania

„

zaburzenia
_ pokonywanie przez dzieci niepowodzeń szkolnycti, których przyczyną sa
w komunikowaniu się wywotane wadami stuchu
badania
_ wzrost swiadomosci rodziców. pracownikow oświaty na temat przesiewowegd
i
siucnu występowania wad siuehu u dzieci oraz skutków zdrawetnycti spoiecznyctr
poprzez kampanie edukacyino _ inlormacyjna
c. Oczekiwane rezultaty

_ zminimatizowanie kpnsekwencit wykrytych zaburzen' stuchcwycn poprzez Odpnwiednie
dziatania diagnostyane, ieanicze i terapeutyczne.
_ zwtększeme wykrywalności zaburzeń siuenowycn u dzieci poprzez upowszechnienie
wykonywania przesiewowych badań stueriu
_ zwtększenie Wiedzy dutyczącej ochrony narządu sluchm
siucnu,
i
_ poprawa iakosci zycia dziecr u ktoryctr skorygowano wady schorzenia naizadu
d. Mierniki etektywnusci programu
_

liczba dzieci uczestniuacycn w programie,

_ ticzpa dzieci. u ktorych przeprowadzono badania
_ liczba dzieci u ktorych przeprawadzono powtórne badanie,
do daiszei
_ iiczoa dzieci ze stwierdzonym zaburzeniami siucnowymi lub skterawane
diagnostyki.
_ iiczba odbtorców akcyi iniormaeyrno _ edukacyme] _ nauczyciele/rodzice_ oprekunowre
prawni dzieci
5. Adresaci Programu

Programem

badan przestewowych

będą objete

dzieci

uczniowie

kias

szkói

i

podstawowych z terenu miasta Będzina Na terenie miasta znajduje sie io szkói
podstawawycn w roku szkoinyrn 2015/2017 szacowana iicztia dzieci wyniesie 175.
Programem opięte zostana wszystkie dzieci. których rodzice lub opiekunowte prawni
wyraza zgodę w iorrnre pisemney na na przeprowadzenie badan,
oraz
Organizator programu corocznie oslacuie liczebnosć pcputacii dzieci z kias
I

M

twriirrxiiimai_avnoniumunusses uowiiiuy

stronia

wysokość sroukow finansowych niezoeonyoh do zrealizowania
programu
5. Tryb

zapraszania olo programu

Zaproszenie do Programu

nastąpi poprzez dzialania edukacyjno _ intonnacyine
motywuiące oo aktywnego udzialu w programie przez organizatora irealrzatora
programu.
Organizator programu _ Urząd Mlelski w Będzinie
_ iniormacya o programie na stronie lntemelowel itablrcy ogloszen Urzędu
Mlelsklego
_ intorrnaqa w lokalney prasie
Realizalor programu _ Poomioi leczniczy wyloniony w orooze konkursu

przeprowadzenie kampanii inlormacyyno _ edukacylne] na terenie szkol wśród roozicow
dzieci nmęlych programem
_ inlormacia na stronie lnlememwe] oraz w siedzioie realizatora.
1.

organizacja Programu

a. etapy realizacji programu:

_ wybór realizatora programu w drudze konkursu,
_ kampania promocyjna programu
przeprowaozona

przez organizatora

!

realizatora

programu
_

kampania rntormaoyyno _ edukacyjna sklerowane du dllecl
rodzicow/opiekunow
prawnych przeprowadzona przez realizatora programu na terenie będztr'lsklch
szkol.
Akcja inlormaoyino _ edukaoyina (plakaty ulotki) yesi bardzo
wazną częścią programu
polegayaca na rozpowszechnianiu wiedzy informacji wśród rodzicow
pracownikow
oŚWiaty ktorzy muszą zrozumieć i przeanalizować cele
mozliwości przesiewowych
oaoan sluchu oraz poprawność ; mainwazymość ich
wykonania,
I

i

i

_ uzyskanie plsemnel zgudy mdltców/oplekunaw prawnych dziecina
wykonanie oaoania
—
przeprowadzenie badań przestewowych sluchu na terenie oędzinskioh szkol
podstawowych,

-

badanie sluchu

ooeimuie:

oloskopowame

uszu badanie sluohu audiomelrem

tauoiometria tinalna) Jest to urządzenie z częslnlllwościaml oo 250 do
anonHz,
mozliwe natęzenle od H] do 700 dB„

_ wykonanie powtórnego oaoania lego samego onia u dzieci z
niezadowalaiacym
wynikiem oaoania początkowego (na poziomie 20 os) _ moze to
wpiynao
na ograniczenie skierowań z powodu przypaokow
lalszywie oooalnicn

hl

o-rrairizi/rimni_rwiiwynmiirtnskeli innnnlnni

„W

~

,

w przypadku siwrerdzenia niedosluonu dziecko iesi kieruwane na badania w kabmle

ciszy na ierenre

Będzina

(audiomema ionaina

powielana kosina

:

slawna)

oraz iympanomeiria,
_ przygoiowanie iniormacji dla rodzicow o wynikach badan sluchu oraz na iemai dalszego
postępowania w przypadku wykrycia zaburzen siucnu Po badaniu każde dliecku
na biezaco oirzymuje iniormaqe o wynikach i eweniualnych dalszych dzialaniacn
(adresy piacpwek), kiore w ramach umowy z NFZ moga zająć się szczegółową
diagnostyką, leczeniem. rehabi acia lnformaola o wynikach badań przygoiowywana
dla rodzicow przekazuye najważniejsze dane sian sluchu biologicznego, sian reakcji
mowy iniormaqe o możliwościach diagnosiycznych
terapeutycznych dla dzieci ii klorych padania przesiewowe sluchu wyszly

siuohowei
i

na

dżwreki

niepoprawnie,

,

sysiemaiyczny moniiorrng realizacyr programu

be

planowane interwencje

Dzieci speiniayaee kryieria wlaczenia będą poddane peinemu zakresowi inienwenoii
wymienionych w programie
Planowane interwencje io' oluskupowanie uszm badanie sluchu

:. kryieria kwalifikacji uozesihikow programu
uczniowie klas i szkól podsiawowyon iw danym roku realizacyr programu)
mieszkancy mrasia Będzina

r

pisemna zgoda rodzicdw/opiekundw prawnyon dZiecka na przeprowadzenie badania
orak przeciwwskazan do wykonania pelnego pakieiu padari pueslewowych sluchu
dzieci chorycrn przeziebienych wyniki badania sluchu audiomeirem mogą być
zalałszowaria w iakim przypadku zaproponowany zosiame inny iermin padania).
(u

otrzymanie
dokiadnyoh wyników badań przesiewowych koniecznym będzie skierowanie dziecka
do speqairsiy, kiory przeprowadzi odpowiednie padania

Wprzypadku

nieprawidlowosci

rozwojowycn

kiore

uniemozliwialą

d. zasady udzielania świadcleń w ramach programu
SWiadqenie w paslaci wykonania badania olrzyma każde dziecko spelniające kryteria
programu

io-

iwiirlirw
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Slrmm
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e.

sposób

powiązania dzialari programu
linansowanymi ze śmdko'w publicznych

ze

świadczeniami

zdrowotnymi

Realllaqa programu

badań przesiewowych stuonu przyczyni sie do wykrycia
nieprawidlowości zWiazanyon ze siuchem dzieci _ uczniów klas szkol
podstawowych
iumozhwt podjecte dalszych dZiaian diagnostycznych. leczniczych
czy terapeutycznych
wramacn swiadczen nnansowanych ze srodkow publicznych. kazdy opiekun dziecka,
i

uktorego wykryto w czasie padania przesiewowego dyslunkcje siuchowe zostanie

pisemnie poiniormowany o dalszych mozliwosciach leczenia dziecka
t.

sposób zakończenia udzialu w programie

możliwość kontynuacji otrzymywania
swiadczen zdrowotnycn, jezeli istnieją wskazania
Pelne uczestnictwo w programie polega na

,
,
-

udziale szkol i rodzicow w akcji iniorrnacyjno

i

, edukacyjnej

uzyskaniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na wykonanie
przesiewowego

badania sluchu

udziale dziecka w nadaniu

i

uzyskaniu informacji o wynikach badania,

uzyskaniu informacji przez rodzica/opiekuna
prawnego dziecka
niepraWidiowosci o dalszych mozliwosciach postepowania

u

ktorego wyknyto

diagnostycznego

leczniczego terapeutycznego

Zakonczenie udzialu w programie iest mozliwe na
każdym etapie programu na podstawie
pisemnej rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego dziecka
g. helpieczeństwo planowanych interwencji

programu
Program

oadari

przesiewowych

sluchu

i

kompetencje niezbędne do realizacji

pędzie

realizowany
przez podmiot
leczniczy/podmioty lecznicze wyioniooy w drodze konkursu olerl. Planowane
interwencje
to otoskopowanie uszu badanie siuctiu
sa to procedury bezpieczne l nieinwazyjnymi
Beda wykonywane za pomoca sprzetu. ktoryjest odpowiedni do
prawidlowego wykonania
programu oraz przez personel posiadajacy odpowiednie kwatinkacje
znający zasady
dzialania audiometrii, sposób przeprowadzania badania audiometrem
ti. Dowody skuteczności planowanych dzialari
w dniu 22 czerwca zim roku zostai

podpisany w Warszawie przez przedstawrcieli

towarzystw naukowych zrzeszających audiologow okuiistow ioniatrow
terapeutow mowy
i

i

H
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Europejski konsensus Naukowy dotyczacy badań przesiewowych sluctru. wzroku mowy.
Prace prowadzone podczas polskiej prezydencji zmierzają do podpisania konkluzyi Rady
i

Europy zalecającej przeprowadzenie takich badan u wszystkich

dziecl w wreku

przedszkolnym i szkolnym.
Gmina Będzin po raz pierwszy bęlee realizować program oadari przesiewowych slrrctin
adresowany do dzieci siedmioletnron (uczniów klas szkoly podsrawowej). w Palsce
I

gminy ktore nnansrrja program ze srodkow publicznycn to między innymi: Częstochowa
Tarnowskie Góry
&.

a.

Knsny szacunkowe
koszty jednostkowe

koszt jednostkowy związany z wykonaniem badania 0 l dziecka na ktory sklada się akcja
informacyjna _ edukacyjna, akcja promocyjna koszt padania przesrewcweoo sliicnrr
mformacjl dla rodziców/oplekunow prawnycti o wynrkacti badań
plzygmuwanie
rewenluatnynr dalszym postepowaniu skalkulowany zoslal na ok. 12 zloiycn
Szaególowe koszty zoslana przedstawione przez podmroly lecznreze przystęprijace
do konkursu olen.
o. planowano koszty calkowite

l

Wysokosc srodkow «nansowycn przeznaczanych na realizację pmgramu w pierwszym
roku realizacji programu wyniesie ok. 2 100 zlotycn

i

i

Szacunkowy koszt realizacji programu w latacti kolejnych
550 dzieci x 12 zl = s 500 zl
rok szkolny 2017/2013

,
-

500 dzieci

rok szkolny 2015/2019

>(

12 zł = 6 000 zł

Szacunkowy koszt konlynuacji programu w latach 2020 , 2022 wyniesie ok. ZA 000 zl:
- w 2020 roku - rok szkolny 2019/2020 serv dzieci (rocznik 2012) x 15 zl E 460 zl

:

,

w 2021 roku - rok szkolny 2020/2021

537- dzieci (rocznik 2013)

›r

-

w

rok szkolny 2021/2022

499' dzieci (rocznik 2014)

><

2022 roku

„„ «nru-mm.

M

-

mmama

um sprawno-:

tri-reku.rarnipiącmucmmuwsara

=

15 zl

: 7 485 zl

mwmw-mx

(alumin):

a 055 zl

15 zl

51mm”?
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źrodia finansowania

Program w caiosci Zostanie snnansowany z budzetu gminy Będzin.

in. Mnnimring i ewaluacja
a. ocena Iglaszalności do programu
Ocena zgiaszainosci dm programu będzie moniiorowana w (łaknie trwania
programu oraz
po iego zakończeniu na podsiarrie iisi uczesinicrwa. Realizaior
programu zobowrazany
bedzie do skiadania raz w miesiacu sprawozdania z reaiizacii
programu.

W ramach moniiorowania iewaiuaqi
programu zosiana określone następujące wskazniki
popuiaqa dzieci kwalifikuiacycn się do programu Zgodnie z przyietymi kryieriami

i
i

,
,
›

iiczba ozieci u których wykonano badanie
przesiewowe siuchu.
Iiclba dzieci u których nie przeprowadzono badania
liczba dzieci kiorycn rudzice nie wyrazili zgody na
liczba spotkań edukaoyinych

badana

liczba odbiorców edukacji Zdrowotnej dzieci | ich rodziców.
-

b. ocena iakos'ci świadczeń w programie
Organizamr programu wyznaczy osabę odpowiedzialną
za sraiy mcnlloring iakos'ci
świadczeń w programie. Ponaoio kazoy uczesinik
programu ii rodzic/opiekun prawny
dziecka będzie pmnformawany o mozliwoscr zgiaszania
uwag pisemnych oo organizatora
w
zakresie
programu
iakosci uzyskanych swiadczen
c. ocena elektywnnści programu
poziom irekwencii (im wyzsza (rekwencja lym wieksze prawdopooooiensrwo
uzyskania
zaiozonego celni,

,

_ iiczoa wykrytych zaourzen amonu w popuiacii dZVECI z klas
iiczoa dzieci. u krorycn podjęto ieczenie

,
,

|„

iiczba dzieci u kiorych uzyskano
poprawę w zakresie siyszenra

zmiana w poziomie wiedzy uczestników oraz zdobyiycn umieiemości w
praktyce
_ minimalizowanie eweniuainycn oencyiow wywoiywanycn
—

przez roznego rodzaiu

problemy ze siucnem

M
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11. Okres

realiucii programu

Realizację programu zaplanowano na labs 2017 - zm.
Kontynuację programu zapłenawanu na lala zozn › 2021
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Informamr o słuchu

.

anurmacle prasowe

A

Instytut Fizjolog"! Fałologu sluchu

:

Europe/sklego Konsensusu Naukowego w

Walslame „Badam przesmwawe

amam, wmku ! mtm/y u dziac: w wieku przedam/nym , szka/nym”
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