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Drodzy Przyjaciele!
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Z ogromną radością pojawiamy się wraz z kolejnym numerem „Uszka”. Nasza nieobecność
spowodowana była reorganizacją Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków, który nabrał świeżej energii i sił. Przenosząc go z Warszawy do Poznania odkryliśmy
nowe i niezwykle dla nas ważne perspektywy.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu, dzięki Waszym działaniom,
zadomowił się na wszystkich oddziałach noworodkowych w Polsce i już od pewnego czasu
potrzebował nowego tchnienia, osoby, która przeniosłaby go na ogromnie ważne dla nas nowe
pola działania. Pragniemy, aby Program znany był nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Chcemy, aby wyniki wszystkich naszych badań przyczyniły się do lepszej i skuteczniejszej
terapii matki oraz dziecka, u którego zdiagnozowano wadę słuchu. Chcemy, aby nasze ogromne
doświadczenie mogło służyć innym.
Trzy miliony przebadanych noworodków to wynik bezprecedensowy i potwierdzający, że nasze
wstępne założenia były prawidłowe. Mało tego, stajemy się przykładem dla wielu krajów
na całym świecie! Pokazujemy, że Program ten można prowadzić w skali narodowej, a koszty
z nim związane są nie tylko logiczne, ekonomiczne, ale także możliwe do zrealizowania
na każdej szerokości geograficznej.
W przypadku Polski dodatkowo pokazujemy wszystkim, że jest to Program idealny
do prowadzenia przez organizację pozarządową. Połączenie Waszej wspaniałej aktywności
i profesjonalizmu z obecnym zaangażowaniem Ośrodka koordynującego program w Poznaniu
pozwala nam z ogromnym optymizmem myśleć o przyszłości i dodaje nam sił i wiary
w podejmowanie kolejnych wyzwań.
Program badań słuchu jest jednym z pięciu narodowych programów medycznych
prowadzonych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dziękując za to, co do tej
pory zrobiliście dla jego funkcjonowania, z całego serca prosimy, byście nadal realizowali go
na tak wysokim poziomie jak dziś, a także, byście szybko reagowali na wszelakie jego ewentualne
niedomagania i „nieszczelności”.
Będziemy wdzięczni, jeśli słysząc wszelkie uwagi, prośby, a czasami i krytykę z Poznania
przyjmiecie je w dobrej wierze z przekonaniem, że służy to dobru ogólnemu.
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2. Podsumowanie działalności

Biura Koordynatora Medycznego

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Minął już kolejny rok działania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków. Miniony rok był także pierwszym, w którym koordynację Programu
przejęła Klinika Otorynolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nasz wysiłek
poświęciliśmy na zorganizowanie biura, przejęcie archiwum oraz przeanalizowanie aktualnej
sytuacji Programu. Wydaje się, że jesteśmy już w pełni gotowi do realizacji dotychczasowych
założeń Programu, a jednocześnie do modyfikacji, wprowadzania nowych idei i pomysłów
w celu unowocześniania działań realizowanych w zakresie skryningu słuchowego.
Cel naszych działań pozostaje nadal ten sam-objąć wszystkie dzieci badaniem
przesiewowym i pomóc tym, które w przypadku potwierdzenia niedosłuchu, będą tego
potrzebowały. Kilka tygodni temu całkowita liczba dzieci objętych Programem
Badań Przesiewowych przekroczyła 3 miliony. Jednocześnie (o czym informowano
na V Międzynarodowej Konferencji Audiologii Dziecięcej w Chicago, 8-10 listopada 2010)
jesteśmy jednym z dziewięciu krajów na świecie, w których skryning ma charakter
powszechny, obejmując całą populację nowo narodzonych dzieci.
Stale prowadzone analizy i porównania do danych Głównego Urzędu Statystycznego
pokazują, że ponad 96% wszystkich urodzonych dzieci w Polsce zarejestrowanych jest
w bazie Programu Badań Przesiewowych. W stosunku do lat ubiegłych obserwujemy wzrost
liczby wpisów, co bardzo cieszy i pokazuje z jakim zrozumieniem wszyscy do tego podchodzimy.
To z kolei motywuje nas – Koordynatora - do dalszej pracy. Dzięki tak gromadzonym danym
możemy monitorować epidemiologię niedosłuchów w Polsce.
Na tej podstawie przygotowujemy raporty do Ministerstwa Zdrowia, Wydziałów Zdrowia
i innych agend rządowych odpowiedzialnych za promocję zdrowia.
Mając na uwadze poprawę kontaktu między Koordynatorem a ośrodkami, specjalnie
dla Państwa przygotowaliśmy stronę internetową (www.sluch.ump.edu.pl), na której można
znaleźć aktualne informacje, wzory pism oraz zdjęcia z naszych spotkań. Zebrane informacje
i podsumowania prezentowane były m.in. na V Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Głowy i Szyi w Zielonej Górze czy na 44 Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i szyi w Warszawie, gdzie poświęcono temu
zagadnieniu osobny panel dyskusyjny.
W ramach wymiany informacji i szkoleń dla uczestników I poziomu Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, zespół Koordynatora
Medycznego uczestniczył w warsztatach Szkoleniowo-Organizacyjnych zorganizowanych
3 września 2010 roku w Warszawie. W spotkaniu brało udział ok. 300 przedstawicieli
ośrodków I poziomu referencyjności z całej Polski, a poruszona tematyka dotyczyła
m.in. epidemiologii niedosłuchów w aspekcie występowania czynników ryzyka.
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W dniach 4-5 listopada 2010 roku obyły się kolejne - III Warsztaty SzkoleniowoOrganizacyjne w Poznaniu dla II i III poziomu referencyjności. W naszej ocenie,
jak również w Państwa opinii, konferencja zakończyła się sukcesem. Przedstawiono
podsumowanie działalności Programu za ubiegłe lata, poruszono zagadnienia
dotyczące poprawy funkcjonowania Programu, jego uszczelnienia i optymalizacji.
Przeprowadzone krótkie szkolenia uzupełnione dyskusją pozwoliły rozwiać wiele
problemów technicznych związanych z wprowadzaniem danych, a także poznać Państwa
opinie i sugestie. Wykłady dotyczące strategii postępowania diagnostycznego, nowych
metod badań obiektywnych, roli i udziału czynników ryzyka także spotkały się z dużym
zainteresowaniem. W chwili obecnej pracujemy na tym, aby wszystkie te pomysły
i zgłoszone postulaty stopniowo wprowadzać w życie.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Koordynator Medyczny Programu

strona 5

3. Raport – Problematyka wczesnego

wykrywania zaburzeń słuchu podczas
V Międzynarodowej Konferencji Audiologii
Dziecięcej w Chicago, 8-10 listopada 2010

W dniach 8-10 listopada 2010 roku odbyła się w Chicago, USA, Międzynarodowa
Konferencja Audiologii Dziecięcej: International Pediatric Audiology Conference
„A Sound Foundation Through Early Amplification”. Była to już piąta Konferencja
z cyklu spotkań, które odbywają się co 3 lata. W tegorocznym spotkaniu naukowym
wzięło udział około 530 uczestników z 22 krajów świata. Konferencja trwała ponad 2 dni,
podczas których na jednej sali odbyło się 6 sesji naukowych. Ich tematyka obejmowała m.in.:
wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci, diagnostykę audiologiczną, zastosowanie
nowoczesnych technologii w protezowaniu słuchu u dzieci, ocenę wyników u dzieci
wcześnie zaprotezowanych. Problematyka Badań Przesiewowych Słuchu u dzieci została
szeroko poruszona w sesji pierwszej, poświęconej właśnie wczesnemu wykrywaniu zaburzeń
słuchu u dzieci.
Dr De Wet Swanepoel (University of Pretoria) przedstawił wykład dotyczący
e p i d e m i o l ogii niedosłuchu w krajach rozwijających się: „Infant Hearing L o s s
in Developing Countries – Exposing a Silent Epidemic”. Podał, że w grupie 164 krajów
rozwijających się, w których znalazło się 27 państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz
Kraje Bałtyckie, żyje aktualnie ponad 5 miliardów ludzi, co stanowi ponad 80% populacji
całego świata. W tej populacji żyje 90% dzieci całego świata w wieku poniżej 5 roku życia.
W grupie tej obserwuje się 120 mln urodzeń rocznie, z czego 798 000 ma utrwalony
obustronny niedosłuch. Dla porównania w krajach rozwiniętych obserwuje się 53 150
przypadków utrwalonego obustronnie niedosłuchu. Codziennie rodzi się 2118 dzieci
z istotnym obustronnym niedosłuchem, z tego 1972 (ponad 90%) w krajach rozwijających
się, a 146 w krajach rozwiniętych. Dr Swanepoel zwrócił szczególną uwagę na następujące
czynniki ryzyka: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (10x wyższe w kraja c h
r o z w i j a j ą c ych się), różyczka – rocznie 110 000 CRS (Congenital Rubella Syndrome),
gdzie w 70-90% obserwuje się niedosłuch, odra. Ciekawe wydaje się, że pomimo, iż szczepienie
przeciwko odrze wprowadzone zostało w 1968 r., w 2007 r. zanotowano 345 000 zgonów
z powodu odry, a 25-30 mln dzieci rocznie choruje na odrę).
P r o b lematykę Badań Przes iewowych Słuchu poruszył w swoim wykład z i e
„ U n i v e r s a l Infant Hearing Screening: Successes and Continuing Challeng e s ”
K a r l W h i t e (USA). Podkreślił, iż Polska jest jednym z 9 krajów na świe c i e
( o b o k A u s t rii, Chorwacji, Luxemburga, Niemiec, Holandii, Singapuru, Wielk i e j
B r y t a n i i i Stanów Zjednoczonych), w którym Badania Przesiewowe obejm u j ą
p o n a d 9 0 % populacji now onarod z onyc h dz ie c i.
W kolejnej grupie 8 krajów, w których przeprowadza się Badania Przesiewowe
obejmujące od 30 do 80% populacji, wymienił Australię, Belgię, Kanadę, Chile, Danię,
Oman, Rosję i Tajwan.
strona 6

Z opublikowanych dotychczas doniesień i raportów wynika, iż w 41 krajach wprowadzone
zostały programy pilotażowe. Na podstawie analizy publikacji White podkreślił, iż u 43-54%
dzieci z zaburzeniami słuchu obserwuje się występowanie czynników ryzyka. Zwrócił
uwagę także na fakt, iż 95% dzieci z niedosłuchem ma słyszących rodziców.
W jednym z Stanów USA, w którym prowadzono Program Badań Przesiewowych
w 1995 roku 60% rodziców wybierało możliwość nauczania dziecka komunikowania się
za pomocą języka migowego, a 40% nauczanie komunikowania się za pomocą mowy.
Dziesięć lat później, tj. w 2005 roku proporcje te były już znacznie zmienione: jedynie
15% rodziców deklarowało chęć nauki swoich dzieci języka migowego, a już 85% naukę
mowy. Karl White podkreślił w ten sposób istotę Programu wczesnej interwencji audiologicznej
w rozwoju procesu komunikatywnego u dzieci.
dr med. Michał Karlik
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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4. Analiza czynników ryzyka

na I poziomie Programu Powszechnych
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

Czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu są ważnym zagadnieniem w badaniach
przesiewowych noworodków. Ze względu na obowiązek ich identyfikacji oraz
współwystępowanie z prawidłowymi lub nieprawidłowymi zapisami otoemisji akustycznej
są one rejestrowane w Centralnej Bazie Danych (CBD) Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań S ł u c hu u Noworodków w ściśle określonych grupach zdefiniowanych ja k o
N N (Norma-Norma), NN+CR (Norma-Norma i Czynniki Ryzyka, KK (Kontrola-Kontrola)
oraz KK+CR (Kontrola-Kontrola i Czynniki Ryzyka).
W przeprowadzonej analizie współwystępowanie czynników ryzyka stwierdzono u prawie
4% dzieci wprowadzonych do CBD. Niestety, jedynie 50% z nich (2% całości) zgłosiło się
na II poziom Programu w celu przeprowadzenie ponownego badania i ustalenia ostatecznego
rozpoznania.
Przedstawienie i zdefiniowanie pełnej listy czynników ryzyka okresu ciąży oraz okresu
okołoporodowego wykracza poza ramy bieżącego opracowania, nie mniej jednak
analizując dane wprowadzone do bazy na I poziomie referencji oraz porównując je
z uzyskanymi wynikami na II poziomie referencji (diagnostyce audiologicznej) przedstawiamy
Państwu najczęściej identyfikowane czynniki ryzyka.
Równolegle należy zaznaczyć, że opracowanie dotyczy pojedynczych czynników ryzyka
oraz występowania niedosłuchu przy tak zaznaczonym wpisie do CBD. W takiej sytuacji
trzeba pamiętać, że u pojedynczego pacjenta może współwystępować kilka różnych
czynników zwiększających ryzyko wystąpienia niedosłuchu, i to zarówno u pacjentów
z prawidłowym i nieprawidłowym zapisem otoemisji akustycznej.

Rycina 1. Czynniki ryzyka okresu ciąży oraz okresu noworodkowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
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Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka okresu ciąży oraz noworodkowego są leki
ototoksyczne i stanowią one aż 35,81% zaznaczanych czynników ryzyka. Wśród tej grupy leków
najczęściej podawane są Netilmycyna (32 %), Amikacyna (28%) oraz Gentamycyna (21%). Nie
mamy wglądu we wskazania dotyczące podawania tych leków, ale spotkania i dyskusje
z neonatologami jednoznacznie wskazują na infekcje w okresie około i poporodowym.
W badanej grupie, dla poszczególnych antybiotyków odsetek dzieci z uszkodzeniem słuchu
wahał się miedzy 6,27% a 7,17%.
Zdecydowanie bardziej ototoksyczne, lecz znacznie rzadziej podawane były
Vankomycyna oraz Furosemid. Vankomycynę stosowano u 12% dzieci otrzymujących
leki ototoksyczne, a niedosłuch zdiagnozowano u 10,95% dzieci otrzymujących ten lek.
Podobnie Furosemid, który podawano u 6% dzieci otrzymujących leki ototoksyczne, gdzie
z kolei niedosłuch zidentyfikowano u 14,53% dzieci.
Tabela 1. Leki ototoksyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.

Kolejną grupą czynników ryzyka - znacznie mniejszą w porównaniu do leków ototoksyczynych jest wada słuchu w rodzinie (10,82%). Porównanie wyników diagnostyki z danymi z I poziomu
pokazało, że niedosłuch występujący w najbliższej rodzinie związany był z większą częstością
występowania niedosłuchu u badanego dziecka od dzieci bez obciążonego wywiadu w kierunku
niedosłuchu rodzinnego. Szczegółowe dane pokazują, że odsetek dzieci ze zdiagnozowanym
niedosłuchem w przypadku niedosłuchu u rodzeństwa wynosił 13,16%, z niedosłuchem
u rodziców – 11,11% oraz u dziadków – 6,68%. Natomiast, jeśli wada słuchu wystąpiła
u innych członków rodziny, to odsetek dzieci z uszkodzeniem słuchu wynosił ok. 5%.
Problem wcześniactwa, jak można się spodziewać, niesie ryzyko uszkodzenia słuchu i jest
tym większe im we wcześniejszym tygodniu ciąży dziecko się rodzi. U dziecka urodzonego
w 25 tygodniu ciąży odsetek dzieci z niedosłuchem wynosił aż 24,23%, u dzieci urodzonych w 27
tygodniu ciąży – 14,55%, a w 32 tygodniu ciąży już tylko 10,20%.
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Tabela 2. Wcześniactwo.

Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.

Wśród dzieci z wadami wrodzonymi głowy i szyi najczęściej zaznaczanymi
czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu są rozszczepy: podniebienia miękkiego,
twardego, rozszczep wargi oraz wyrostka zębodołowego. Odsetek dzieci z niedosłuchem
w tej grupie wynosił ok. 50%. U dzieci z różnego typu deformacjami, m.in. brak albo
niedorozwój przewodu słuchowego zewnętrznego lub małżowiny usznej, niedosłuch
identyfikowano aż w 70%-80% przypadków.
Tabela 3. Wada wrodzona głowy lub szyi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
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Przy innych czynnikach ryzyka, takich jak: niska masa urodzeniowa (<1500g),
zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, sztuczna wentylacja powyżej 5 dni, wyniku
poniżej 6 punktów w skali Apgar w 5 minucie, intensywnej terapii powyżej 7 dni oraz
wyniku poniżej 4 punktów w skali Apgar w 1 minucie, odsetek dzieci z niedosłuchem
kształtuje się w granicach 11%-14%. Z kolei u dzieci z żółtaczką wymagającą transfuzji
wymiennej niedosłuch pojawił się u 5,16%.
Tabela 4. Czynnik ryzyka.

Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.

Analizując powyższe wyniki widzimy, iż nie należy bagatelizować żadnego
z wyżej wymienionych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu. Każdy z nich w większym
lub mniejszym stopniu wiąże się z występowaniem niedosłuchu, co potwierdza słuszność
prowadzenia dokładnego wywiadu i identyfikacji zagrożeń.
Dr Maciej Wróbel
Opracowanie statystyczne – Grażyna Greczka
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5. Podsumowanie działalności

I, II i III poziomu referencyjnego
Wśród opisywanych wyników i analiz Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) istnieją trzy możliwe wyniki rejestrowane
w bazie. Wynik NN - czyli Norma-Norma, odpowiada prawidłowemu wynikowi badania
otoemisji akustycznej zarejestrowanego w obu uszach; NN+CR to wynik Norma-Norma
ze współistniejącymi czynnikami ryzyka u wszystkich rejestrowanych dzieci; wyniki
KK oraz KK+CR - to Kontrola-Kontrola oraz Kontrola-Kontrola z czynnikami ryzyka,
tj nieprawidłowy wynik badania otoemisji akustycznej przynajmniej w jednym uchu
i analogicznie nieprawidłowy zapis otoemisji ze współistniejącymi czynnikami ryzyka.
Należy zwrócić uwagę, że co prawda możliwy jest wpis Norma-Kontrola, to nie rejestrują się
one w bazie określane jako NK, czyli Norma-Kontrola. Wszystkie nieprawidłowe zapisy
otoemisji akustycznej, niespełniające kryteriów „pass” kwalifikują dziecko do ponownej
oceny na II poziomie referencyjności i określają dziecko jako podejrzane o niedosłuch,
a w bazie danych pojawiają się jako KK (wynik nie-Norma-Norma).
Warto także zwrócić uwagę na pojęcia „dziecko wpisane do bazy danych”,
„dziecko objęte Programem” oraz „dziecko przebadane badaniem skryningowym”.
Każde dziecko wpisane do bazy danych jest objęte Programem, bo zostało zarejestrowane
w bazie. Natomiast nie każde dziecko objęte Programem, miało wykonane badanie OAE,
to znaczy że w naszej centralnej bazie danych są wpisane dzieci bez badania skryningowego.
W ogólnej ocenie Programu te dane są równie ważne jak pojedyncze wyniki, ponieważ dają
obraz poziomu realizacji badań przesiewowych i jednocześnie wskazują na grupę dzieci, które
powinny zostać przebadane na II i III poziomie.

I poziom – dane za okres od 2003-2009
W analizie danych z I poziomu PPPBSuN, odpowiedzialnego za prowadzenie
skryningu słuchowego 91% dzieci uzyskuje prawidłowe zapisy w badaniu OAE.
Jest to jedyna grupa dzieci, które zgodnie z założeniami Programu, nie musi być
dalej diagnozowana. Pozostałe dzieci u których zarejestrowano czynniki ryzyka związane
z wystąpieniem niedosłuchu przy prawidłowym wyniku badania skryningowego (NN+CR),
dzieci z nieprawidłowym wynikiem skryningu (KK) oraz takie u których dodatkowo
zarejestrowano czynniki ryzyka (KK+CR), to grupa ponad 6,5% badnej populacji.
Zaskakujący jest odsetek dzieci zarejestrowanych w bazie danych bez badania przesiewowego,
wynoszący nieco ponad 2%.
Ogólna analiza wyników skryningu słuchowego dla I poziomu pokazuje, że 8,9%
badanej populacji powinna uzyskać pomoc na II poziomie referencyjnym Programu
Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
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II poziom – dane za okres od 2003-2009
Przyglądając się wynikom zarejestrowanych wizyt w centralnej bazie danych, wyraźnie
widać, że spośród 8,9% dzieci, które powinny zgłosić się na weryfikację badania skryningowego,
jedynie 3,97% (więc mniej niż połowa) rzeczywiście pojawia się w ośrodkach zarejestrowanych
jako II poziom referencyjności. To właśnie z tych ośrodków uzyskujemy dane o epidemiologii
niedosłuchów w Polsce. Szczegółowy obraz procentowego udziału poszczególnych grup - tych,
które powinny zgłosić się na II poziom oraz tych, które rzeczywiście się zgłosiły widoczny jest na
rycinie 2.
Warto zwrócić uwagę na grupę pacjentów diagnozowanych na II poziomie
z prawidłowym wynikiem badania OAE bez dodatkowych czynników związanych
z wystąpieniem niedosłuchu. Jest to grupa pacjentów, która zgodnie z założeniami Programu
nie jest kierowana na diagnostykę niedosłuchu. Obecność takich wpisów w bazie, a de facto
pojawienie się małych pacjentów na diagnostyce może być związana z inicjatywą rodziców
do przeprowadzenia ponownej oceny słuchu. W tym momencie możliwa jest jedynie spekulacja
nt. przyczyn takich wizyt - powtórne sprawdzenie czy rzeczywiste podejrzenie niedosłuchu, które
nie ujawniło się w badaniu OAE.
W wartościach względnych jest to grupa 1,39% dzieci, które w czasie badania skryningowego
na oddziałach neonatologicznych uzyskały prawidłowy wynik. Nie mniej jednak, bardzo duża
liczebność tej grupy, powoduje, że co czwarte dziecko na II poziomie, to dziecko, które nie
powinno się tam znaleźć (zgodnie z założeniami Programu).

Rycina 2. Szczegółowe dane dotyczące odsetka dzieci diagnozowany na II poziomie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
Oceniając działalność II poziomu Programu z perspektywy obciążenia liczbą pacjentów
z poszczególnych grup, to - jak pokazuje Rycina 3 - dominującą grupą są pacjenci skierowani
z powodu występujących czynników ryzyka z prawidłowym zapisem OAE (33,58%) oraz
pacjenci bez dodatkowych obciążeń (25,97%), a nie z powodu nieprawidłowego zapisu OAE
podczas badania skryningowego.
Warto zauważyć, że wśród diagnozowanych pacjentów jest aż 11,39% dzieci bez
badania skryningowego. Co oznacza, że jedynie, co trzecie takie dziecko jest badane
na II poziomie.
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Rycina 3. Układ grup pacjentów diagnozowanych na II poziomie.
Grupa pacjentów NN - czyli dzieci z prawidłowym wynikiem badania skryningowego
na I poziomie, które z własnej inicjatywy pojawiły się na diagnostyce na II poziomie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.

Tak przedstawiają się wyniki na podstawie analiz danych wprowadzonych do centralnej
bazy danych Programu. Wszyscy jesteśmy świadomi, że diagnostyka i ocena słuchu prowadzona
jest także w ośrodkach nieobjętych Programem, z czym należy wiązać nadzieję, że dzieci
z podejrzeniem niedosłuchu uzyskują pomoc.
Wyniki weryfikacji nieprawidłowych zapisów OAE oraz współistniejących czynników ryzyka
dla poszczególnych grup:
Poniższe dane - wykresy - przedstawiają podsumowanie analiz epidemiologii niedosłuchu
w poszczególnych grupach, które uzyskały pomoc na II poziomie Programu.
Rycina 4 przedstawia wyniki oceny słuchu w grupie pacjentów z prawidłowym zapisem
OAE i współistniejącymi czynnikami ryzyka. W tej grupie pomimo wcześniejszych
prawidłowych zapisów badania skryningowego potwierdzono niedosłuch u prawie
1,5% badanych dzieci. Poza tym widoczny jest istotny odsetek wpisów w bazie danych
bez ustalonego rozpoznania (w bazie widoczne jako nie zaznaczone). Nie jest możliwe
sprawdzenie czy w tym przypadku grupa 2,27% dzieci ma stwierdzony niedosłuch i powinna
powiększyć grupę dzieci z niesłyszących, czy też nie zaznaczono niedosłuchu, ponieważ
dzieci były prawidłowo słyszące.
Takie błędy (zaniedbania) były spowodowane nieszczelnością całego systemu, dając pewną
dozę swobody przy wpisywaniu danych. Zostało to już poprawione.
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Rycina 4. Podsumowanie wyników oceny słuchu u pacjentów diagnozowanych na II poziomie
w grupie dzieci z prawidłowym zapisem OAE i współistniejącymi czynnikami ryzyka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
Podobną analizę przeprowadzono dla grup oznaczonych, jako KK i KK+CR, czyli
nieprawidłowy wynik badania skryningowego (rycina 5) oraz nieprawidłowy wynik badania
z czynnikami ryzyka (Rycina 6). Widoczny jest wyższy odsetek dzieci z niedosłuchem zarówno
obu i jednostronnym, sięgającym 12% dla dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania OAE
i dodatkowymi czynnikami ryzyka. Mimo to nadal u bardzo dużej grupy pacjentów (86,95%
dla KK oraz 69,22% dla KK+CR) wstępne podejrzenie niedosłuchu nie zostało potwierdzone.
Pozostaje jeszcze grupa pacjentów, u których w bazie danych nie zaznaczono niedosłuchu.
Podobnie jak w opisanej powyżej grupie dzieci z wynikiem NN +CR, przyporządkowanie
ich do słyszących czy niesłyszących jest tylko spekulacją.

Rycina 5. Podsumowanie wyników oceny słuchu u pacjentów diagnozowanych na II poziomie
w grupie dzieci z nieprawidłowym zapisem OAE przy braku współistniejących czynników ryzyka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
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Rycina 6. Podsumowanie wyników oceny słuchu u pacjentów diagnozowanych na II poziomie
w grupie dzieci z nieprawidłowym zapisem OAE oraz współistniejącymi czynnikami ryzyka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
Kolejną grupą objętą diagnostyką audiologiczną na II poziomie są pacjenci bez badania
skryningowego na I poziomie Programu (rycina 7). Wyniki pokazują, że to pojedyncze badanie
potwierdziło niedosłuch u 3% pacjentów. Podobnie jak w poprzednich analizach istnieje duża
grupa dzieci, u których nie zaznaczono niedosłuchu, co w znaczący sposób utrudnia interpretację
wyników badań.

Rycina 7. Podsumowanie wyników oceny słuchu u pacjentów diagnozowanych na II poziomie
w grupie dzieci, u których nie przeprowadzono badania skryningowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.
W rezutlacie okazuje się, że z grupy dzieci, które zgłosiły się na diagnostykę z inicjatywy
rodziców, niedosłuch potwierdzono u ponad 1% (Rycina 8). Biorąc pod uwagę wszystkie dzieci
urodzone i objęte Programem z prawidłowym zapisem OAE i przy braku czynników stanowi to
aż 0,5 promila.
Niedosłuch potwierdzono u ponad 1%, nie mniej pozostaje grupa dzieci, u których nie
zaznaczono rodzaju niedosłuchu (2,11%). Podobnie jak w poprzednich przypadkach należy
to interpretować, jako zaniedbanie związane z określeniem niedosłuchu, bądź błędne wpisanie
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w rubrykę „słuch nieprawidłowy” zamiast w „słuch prawidłowy” - gdzie nie ma dodatkowych
opcji (rodzaj, głębokość niedosłuchu).

Rycina 8. Podsumowanie wyników oceny słuchu u pacjentów diagnozowanych na II poziomie
w grupie dzieci z nieprawidłowym zapisem OAE przy braku współistniejących czynników ryzyka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie centralnej bazy danych PPPBSuN.

Podsumowanie występowania niedosłuchu w grupie dzieci zdiagnozowanych
Analizując tylko dane pacjentów z zaznaczonym polem „niedosłuch” w centralnej bazie,
wyniki diagnostyki audiologicznej pokazują, że w 17% jest to niedosłuch jednostronny, a w 31%
obustronny. Pozostałe 52% nie ma sprecyzowanego niedosłuchu, co w ocenie epidemiologicznej
i interpretacji wyników znacznie ogranicza badaną populację.
Podobnie wyniki przedstawiają się dla typu niedosłuchu. Dla grupy niedosłuchów
jednostronnych 29% to niedosłuch przewodzeniowy, 26% czuciowo-nerwowy, 9% mieszany
i aż w 36% nie zaznaczono typu. W grupie niedosłuchów obustronnych u 89% nie zaznaczono
typu, a pozostałe 11% to – niedosłuch przewodzeniowy (2%), czuciowo-nerwowy (7%)
i mieszany (2%).

III poziom – dane za okres od 2003-2009
Liczba danych wprowadzonych do bazy z ośrodków III poziomu jest bardzo mała
i w większości przypadków niekompletna. Analiza pokazuje, że w okresie od 2003 do 2009
jedynie 11,7% dzieci z teoretycznie 100% z nieprawidłowymi wynikami diagnostyki
audiologicznej zostało zarejestrowanych w bazie danych. Należy się spodziewać,
że duża grupa dzieci uzyskała pomoc na niższym poziomie referencyjności, której
nie odnotowano do bazy. Nie mniej wyniki analizy III poziomu – odpowiedzialnego
za tzw. interwencję audiologiczną pokazują, że 24% dzieci poddano obserwacji, 6%
zaaparatowano, 6% poddano leczeniu chirurgicznemu, w 1% kontynuowano rehabilitację.
Podobnie jak w poprzednich analizach, wysoki odsetek braku precyzyjnego wpisu
(nie zaznaczono 63%).
Dr Maciej Wróbel
Opracowanie statystyczne – Grażyna Greczka
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6. Nowa siedziba Biura

Koordynatora Medycznego Programu
Powszechnych Przesiewowych Badań
Słuchu u Noworodków

CENTRUM STOMATOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 061 854 73 17 , fax. 061 854 73 18
e-mail: koordynator.sluch@wosp.org.pl

NOWA STRONA INTERNETOWA

Uprzejmie informujemy o nowej stronie internetowej, na której mogą Państwo zasięgnąć interesujących wiadomości
o działalności Biura Koordynatora Medycznego

www.sluch.ump.edu.pl
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7. Pytania i odpowiedzi

dotyczące wprowadzania danych
do centralnej bazy danych
Najczęściej zadawane pytania
i odpowiedzi na nie.
1.

Co to jest HelpDesk?

HelpDesk to inaczej Biuro Obsługi Klienta. Jest to komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc techniczną w sprawach dotyczących PPPBSuN.

2.

Jak można skontaktować się z HelpDesk?

D o s t ępne są dwa kanały komunikacyjne. Pierwszy to telefon stacjona r n y
o n u m e r z e 022 389 60 19. Drugi kanał to system wysyłania wiadomości aplikacji
terminalowej.

3.

Co robić, gdy terminal lub aplikacja nie łączy się
z serwerem?

Najpierw powinniśmy poprosić lokalnego informatyka o pomoc. We wszystkich
dotychczasowych przypadkach w ciągu ostatniego roku brak połączenia z serwerem
wynikał ze zmian w sieci lokalnej lub braku Internetu w ośrodku, przez co aplikacja
nie mogła się połączyć. Jeśli potrzebna interwencja telefoniczna osoby technicznej
z HelpDesk – prosimy o kontakt telefoniczny informatyka.

4.

Jak zamówić materiały eksploatacyjne?

Należy zamawiać materiały eksploatacyjne (naklejki, ankiety) poprzez system
wysyłania wiadomości w aplikacji terminalowej.
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5.

Czy mogę logować się do aplikacji nie swoją nazwą
użytkownika?

Należy zawsze używać swojej nazwy użytkownika w wypadku, kiedy terminal
jest już zalogowany na inną osobę należy opuścić aplikację i zalogować się swoimi
danymi. Wynika to z ustaw y o oc hr onie da nyc h osobowyc h a w sz c z e gólno ś c i
o chronieniu zbiorów danych wrażliwych i medycznych.

6. Kto może mi założyć konto, aby można było się logować
do systemu?

Konto użytkownikom zakłada HelpDesk. Potrzeba założenia konta dla nowego
użytkownika musi być zgłoszona przez system wysyłania wiadomości z aplikacji terminalowej
przez osobę mającą już założone konto w danym ośrodku. Podać należy imię i nazwisko nowego
użytkownika oraz sugerowane hasło. HelpDesk poinformuje o założeniu nowego konta (loginu
i hasła) poprzez system wysyłania wiadomości Można również zadzwonić na numer HelpDesk tylko w celach informacyjnych, konto nie zostanie założone w ten sposób.

7.

Gdzie mam zgłosić problem z Eroscanem?

Dostawcą oraz gwarantem i serwisem Eroscanów jest firma Oticon Polska Sp. z o.o.
W razie problemów z działaniem sprzętu prosimy o bezpośredni kontakt z tą firmą:
tel. 022 622 14 44, fax. 022 625 45 12, e-mail: info@oticon.pl

8.

Czy w ośrodkach drugiego i trzeciego poziomu powinniśmy
wprowadzać dane w zakładce „Badanie przesiewowe”?

Tylko ośrodki pierwszego poziomu powinny wprowadzać dane dotyczące badania
przesiewowego. Ośrodki wyższego poziomu powinny posługiwać się zakładkami
„Diagnostyka audiologiczna” oraz „Postępowanie terapeutyczne”.

Paweł Krawczyk, EPIGON
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8. Dostęp do informacji zawartej

w bazie danych

Wszystkie dane gromadzone są dzięki Państwa pracy. Dlatego też, zebrane
informacje w centralnej bazie danych mogą być udostępniane osobom prowadzącym
badania i analizy w ramach prac badawczych.
Jedynym zobowiązaniem osoby ubiegającej się o informacje z bazy danych jest ich
opublikowanie na łamach czasopisma polskiego lub zagranicznego z zaznaczeniem
pochodzenia danych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące ubieganie się o dane podane są poniżej:
List do Koordynatora Medycznego z podaniem informacji:
-

imię i nazwisko osoby występującej o dane,
ośrodek, z którego dana osoba pochodzi oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon),
cel wykorzystania danych (np. analiza środowiskowa, praca magisterska, praca
doktorska, itp.),
zakres danych (opis potrzebnych informacji),
oświadczenie, w którym autor pracy zobowiązuje się ja opublikować w czasopiśmie
polskim lub zagranicznym z podaniem informacji:

„Informacje uzyskano z centralnej bazy danych Programu Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków, prowadzonej [przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.”
List należy przesłać na adres Koordynatora drogą:
- elektroniczną:
- tradycyjną:

koordynator.sluch@wosp.org.pl
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Biuro Koordynatora Medycznego PPPBSuN
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
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9. Lista ośrodków II i III poziomu

Powszechnych Przesiewowych
Badań Słuchu u Noworodków

Pełna lista ośrodków prowadzących diagnostyką i rehabilitację słuchową u dzieci
zamieszczona jest na stronie internetowej:

www.sluch.ump.edu.pl
Znajdziecie Państwo tam także informację dotyczące zamówień druków, wzory
pism oraz aktualności dotyczące działalności biura.
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