USZKO
W naszej bazie jest już ponad 41 tysięcy danych. Mówiąc szczerze, kompletnie nie
spodziewaliśmy się, że wszystko to już tak wspaniale ruszy. Do piątku 22 listopada dane
otrzymywaliśmy z 421 szpitali. 19 szpital jest, można powiedzieć, usprawiedliwionych,
ponieważ albo na oddziale jest remont, albo kłopot łącznością, lub inne obiektywne kłopoty
przejściowe. Ale i tam dane są wpisywane ręcznie.
Nasz program objął wszystkie szpitale w całym kraju i od września stopniowo, ale bardzo
szybko, kolejne ośrodki dołączały do realizacji programu. Sprawdziliśmy ilość urodzin w
Polsce, które miały miejsce w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień. Oscylowały one w
granicach 27 - 30 tysięcy. Zgadzają się więc nasze przewidywania, że ilość noworodków
wyniesie około 360 tysięcy rocznie. Biorąc pod uwagę ilość naszych danych w bazie można
przypuścić, że w momencie, kiedy dany oddział rozpoczął badania, wszystkie noworodki tym
badaniom zostały poddane.
Proszę Państwa, jeżeli ten trend będzie się utrzymywał, to jest to absolutne mistrzostwo
świata. Mówiliśmy o tym na spotkaniach, podczas szkoleń, mówię o tym w różnych
wywiadach. Jeszcze nikomu na świecie nie udało się wprowadzić do bazy danych całej
populacji nowonarodzonych dzieci w badaniach przesiewowych słuchu. W tym roku podobny
program z „wielką czapą rządową” uruchomiony został w Anglii. Bardzo dobre wyniki mają
Austriacy, Włosi, ale stworzenie systemu informatycznego, który objął wszystkie oddziały
noworodkowe I, II i III stopnia, to już jest ogromny nasz słowiańsko – rock’n’rollowy sukces.
Regularnie informujemy Pana Ministra Zdrowia, Mariusza Łapińskiego, o realizacji naszego
programu. Nie tylko po to, aby wiedział, ale także po to, aby Ministerstwo jako Urząd mogło
sprawić, że system ten otoczony będzie specjalnymi procedurami, przepisami i
przewidywanymi wydatkami. Na razie, jeszcze cały przyszły rok, chcemy go prowadzić jako
Fundacja i Centrum Zdrowia Dziecka. Oczywiście, liczymy na Państwa wszystkich udział,
zdajemy sobie sprawę, że każdy zapał może kiedyś opaść, ale kłaniając się nisko, bardzo
prosimy – realizujmy to tak jak dotychczas, a my zrobimy wszystko, aby 2004 rok był tym
momentem, kiedy program wejdzie w normalne ramy funkcjonowania Służby Zdrowia.
A teraz dwa słowa o tym, jak cała baza pracuje na co dzień. Moi drodzy, wszystkie dane są
analizowane przez dr Marzannę Radziszewską w Centrum Zdrowia Dziecka, która ma do
pomocy jedną osobę zajmującą się także analizą tych danych. Cały system informatyczny,
czyli główny serwer, który stoi w siedzibie Fundacji obsługują trzy osoby – Zdzisław Tobota
jest szefem zespołu ludzi, którzy się tym zajmują. Zdzisław był na szkoleniach i to on musi
rozwiązywać wszystkie problemy z programami komputerowymi. W jego ekipie jest dwóch
młodych ludzi – Witek i Bartek. Bartek przez cały dzień jest na podglądzie, rano i popołudniu
dostarcza nam codzienne raporty z całego dnia. To on do Was dzwoni, kontaktuje się, próbuje
rozwiązywać problemy. Jest cały czas pod telefonem, gotów Wam służyć. Codziennie
odbywamy krótką naradę, w wyniku której nieraz do Was telefonujemy pytając się, czy w
czymś pomóc.
Serwer stoi w niedużym pomieszczeniu wygospodarowanym u nas w piwnicy, ale spokojnie –
jest tam okno i warunki do pracy bardzo dobre. Trzeba było założyć klimatyzację, bo serwer i
wszystkie inne urządzenia nieźle się grzeją.

Już teraz, w wyniku przeprowadzonych badań, udało się podjąć szybką interwencję w 913
przypadkach dzieci, u których wykryto podejrzenie wady słuchu. Wiele z tych dzieci
pochodziło z rodzin, gdzie nie istniał żaden stopień ryzyka.

(Marzanna, napisz tutaj dwa zdania albo chociaż podaj cyfry, a ja to już ubiorę)

Dotychczas największą ilość badań przeprowadziły dwa szpitale – Szpital Specjalistyczny
im. Św. Zofii w Warszawie na ul. Żelaznej – 1865 badań na dzień 22 listopada, oraz Szpital
Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej na ul. Karowej w Warszawie – 1699 badań. Ponad
900 badań przeprowadzono w Szpitalu Ginekologicznym im. Świętej Rodziny na ul.
Madalińskiego w Warszawie. Ponad 500 badań wykonały szpitale – Szpital Wojewódzki w
Suwałkach (ul. Szpitalna 60) – 545 badań, Szpital Wojewódzki z Łomży (ul. Piłsudskiego 11)
– 649 badań, Wojewódzki Szpital Zespolony z Białegostoku (ul. Warszawska 15) – 741
badań, oraz Klinika Neonatologii z Białegostoku (ul. Curie – Skłodowskiej 24a) – 677 badań.
W tej grupie ponad 500 badań jest jeszcze 5 warszawskich szpitali. Wszystkie te szpitale
rozpoczęły kilka miesięcy wcześniej badania, kiedy uruchomiliśmy pilotaż programu, który
obejmował Województwo Podlaskie i Mazowieckie. Z grupy szpitali które ruszyły „do boju”
w normalnym czasie uruchomienia całego programu, 442 badania wykonał Szpital
Ginekologiczno – Położniczy z Poznania z ul. Polnej 33. Także dużo badań wykonał
wojewódzki szpital zespolony z Torunia, ul. Św. Józefa – 358 badań, Szpital Specjalistyczny
im. Św. Wojciecha z Gdańska – 312, oraz Szpital Ginekologiczno – Położniczy z Opola z ul
Reymonta – 296 badań. Do szpitali, które rozpoczęły badania w ostatnich dniach, dołączyły
takie ośrodki jak Bartoszyce (HUUURA!!! Nareszcie!), Lesko, Kołobrzeg, Zabrze, Morąg,
Oleśnica, Nowy Tomyśl, Pyskowice, Koszalin, Tczew, Świdnica i Dębica.
Miesięcznik „Dziecko” w swoim numerze grudniowym ogłosi konkurs związany z
przesiewowymi badaniami słuchu i uwaga - moi drodzy, do wygrania super nowoczesny
inkubator do intensywnej terapii firmy DREGER. Rok temu taki sam inkubator
rozlosowaliśmy za pośrednictwem „Dziecka” pomiędzy te wszystkie oddziały patologii
noworodkowej, które znalazły największe uznanie w oczach matek. Spośród kilku tysięcy
otrzymanych ankiet wyłoniliśmy to miejsce, które otrzymało największą ilość głosów. W tym
roku chcemy, aby matki wypełniły bardzo prostą ankietę, gdzie głównie pytamy o badania
przesiewowe, czy wiedziała o nich, skąd się dowiedziała, w jaki sposób były
przeprowadzone, czy personel szpitala informował ją, rozmawiał o tym etc.
Zadbajcie Państwo o to, aby pismo „Dziecko” znalazło się na Waszym oddziale, zadbajcie,
aby mamy wypełniły ankietę, a nie wykluczone, że to właśnie do Was trafi inkubator. A dla
matek – też będą nagrody.
Lada moment uruchomiona zostanie baza danych, która spływać będzie do nas ze szpitali II i
III poziomu. To właśnie tam będą trafiały noworodki, u których badania wykazały wszelkie
nieprawidłowości. Nasze komputery i sprzęt już jest w 52 oddziałach, tak więc w sumie cała
baza danych obejmować będzie ponad 500 oddziałów noworodkowych w całym kraju.
Na liczne Państwa prośby już spieszymy poinformować, że Fundacja zakupiła duża partię
gumowych końcówek w małych rozmiarach do urządzenia do prowadzenia badań, które
spokojnie wystarczą na cały przyszły rok. Także rozpatrujemy wszystkie Państwa prośby o
dodatkowe urządzenie do badań i w uzasadnionych sytuacjach Fundacja będzie skłonna, aby

takie urządzenia zamówić. Prosimy do nas kierować wszelkie pytania, pomoże to nam w porę
rozwiązywać wszelkie problemy.
Jeżeli potrzebujecie Państwo naszych plakatów czy ulotek, także prosimy nas o tym wcześniej
zawiadomić.
I na końcu wielka, ogromna prośba – chcemy wydać specjalny katalog, wydawnictwo
poświęcone tym badaniom. Prosimy o przesłanie do nas zdjęcia całej ekipy, która jest
związana z prowadzeniem badań oraz frontu Waszego szpitala, gdzie jest plafon orkiestrowy,
i oczywiście nazwa, gdzie, co i jak. Wystarczy nam zwykła odbitka kodakowska, robiona z
„mydelniczki”, ale jeśli istnieje możliwość zrobienia zdjęcia aparatem cyfrowym, prosimy
robić go w rozdzielczości 1280 – 960 i przesłanie nam tych fot pocztą elektroniczną.
Serdecznie pozdrawiamy, ściskamy!!!
Sie ma!!!
Jurek Owsiak

