
 

 
Infornacje dotyczące badania słuchu u noworodków. ( Aufklärung.. 
Dlaczego wykonuje się badania przesiewowe słuchu u noworodków? 
Prawidłowy słuch odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju mowy.Uszkodzenie słuchu 
w okresie wczesnego dzieciństwa ma bardzo poważne konsekwencje. Ponieważ 
najważniejszym dla rozwoju mowy jest okresie pierwszych dwóch lat życia Dziecka. 
Ważne jest aby wady słuchu jak najwcześniej wykryć i podjąc jak najszybciej 
leczenie. 
W Niemczech występowania umiarkowanego i ciężkiego wrodzonego 
nieodwracalnego uszkodzenia słuchu oceniana jest wsród wszystkich 
przychodzących na świat noworodków na ok.2 procent.  
 
Co oznacza to dla tych Dzieci?  
Wady słuchu w tej grupie dzieci ujawniają się często dopiero w wieku od 12 do 18 
roku życia. 
Często Rodzice zauważają, że ich Dziecko zachowuje się innaczej niż jego 
rówieśnicy ( mało mówi), albo też lekarz pediatra podczas przeprowadzania badań 
okresowych zakwlfikuje Dziecko do grupy dzieci u których istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia niedosłuchu głębokiego.  
Im mniejsza wada słuchu tym później jest ona wykrywana. Słuch odgrywa bardzo 
istotną rolę w pierwszym roku życia. Wady słuchu prowadzą do opóźnienia rozwoju 
mowy i do ogólnego rozwoju. 
Dzięki nowoczesnym metodą badań możliwe jest przeprowadzanie badania słuchu 
już u noworodków, co pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń lub wad słuchu. 
 
W jaki sposób przebiega badanie? 
Badanie to będzie wykonane już w klinice położniczej. Badanie jest niebolesne i 
nieszkodliwe dla dziecka. Badanie to zostanie wykonane przez personelkliniki lub 
Laryngologa ( HNO- Arzt).( Prosimy przed badaniem nie stosować Olejków do kąpieli 
ani też nie stosować kremów ( Lotion) do ciała. 
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Do badania przesiewowego słuchu Waszego dziecka będzie zastosowana metoda 
rejestracji otoemisji akustycznych. Ponieważ otoemisje są bardzo cichymi dźwiękami, 
ważne jest, by badanie wykonywane było w ciszy. Test powinien być wykonany 
podczas snu gdy dziecko jest syte i spokojne. Tylko jedno noworodek na tysiąc 
cierpie na wadę słuchu. 
Jeśli wynik badania będzie wątpliwy, należy po ok.14 dniach  badanie to powtórzyć 
jeszcze raz. Pracownicy oddziału poinformują państwa jak należy dalej postępować. 
W przypadku ponownego wątpliwego wyniku badania, zaleca się przeprowadzenie 
dodatkowych badań w poradni audiologicznej ( pädaudiologischen Einrichtung). 
Należy mieć na uwadze fakt, że problemy ze słuchem mogą wystąpić później, przede 
wszystkim w następstwie przewlekłego nieżytu ucha środkowego. Jeżeli podejżewają 
państwo u swojego dziecka wadę słuchu, skonsultujcie to z lekarzem Pediatrą, 
Laryngologiem lub Pädaudiologiem. 
 
Wyniki badań przesyłane i gromadzone są do zentralnej bazy banych która znajduje 
się  w Zentrum Audiologicznym w Oldenburgu (Hörzentrum Oldenburg). Danne te są 
wykorzystywane do celów naukowych i statystycznych. 
W przypadku gdy badanie wypadnie prawidłowo wszystkie danne z badania zostaną 
przesłane anonimowo ( adres i danne osobiste nie zostaną dalej przekazane), tylko 
w przypadku gdy wynik badania jest nieprawidłowy przesyłane i zpisywane są 
również danne osobiste i adres, ma to na celu dalszą koordynację diagnostyczną, z 
rodzicami tych że dzieci zostnie podjęty kontakt listowny lub telefoniczny. 
Wszyskie danne będą przez pięć następnych lat przechowywane , w celu 
zapewnienia jakości i możliwości oceny naukowej tych że badań. 
Danne te nie będą przekazywane osobą trzecim. 
Gwarantujemy szczególną ochronę dannych osobowych. 
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