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Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 na terenie woj.  lubelskiego

będzie realizowany unikalny pod wieloma względami,  Lubelski Program Wczesnego Wykrywania,

Leczenia i Terapii  Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, który w

założeniu obejmie wszystkie dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych woj. lubelskiego.

Zasadniczym  celem  Programu  jest  wzrost  wykrywalności  i  ograniczenie  występowania  zaburzeń

słuchu, głosu i mowy, które niewykryte wcześnie mogą mieć istotny wpływ na komunikację dziecka z

otoczeniem  oraz  na  wyniki  nauczania.  Niniejszy  Program  jest  pierwszym  tak  kompleksowym

działaniem w Polsce. 

U  wszystkich  dzieci,  których  rodzice/opiekunowie  prawni  wyrażą  zgodę,  będą  wykonywane

audiometryczne  badania  słuchu,  wykrywające  obwodowe  i  centralne  zaburzenia  słuchu  oraz

przesiewowe  badanie  mowy  i  głosu.  Badania  wykonywane  będą  przez  wykwalifikowanego

logopedę/audiofonologa  na terenie szkoły,  w trakcie zajęć  lekcyjnych.  Rodzice lub opiekunowie

prawni dzieci,  otrzymają pisemną informację o wyniku badań, natomiast rodzice lub opiekunowie

prawni dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu, głosu lub mowy otrzymają wskazówki do

dalszego postępowania, łącznie z propozycją ewentualnej opieki terapeutycznej w Uniwersyteckim

Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Ponadto, dzieci z wykrytymi zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców

słuchowych zostaną objęte terapią w ramach Programu. Wykonywane badania słuchu, głosu i mowy

są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne.

Termin badań zostanie ustalony uprzednio z Państwem przez badacza. Badania będą wykonywane do

końca roku szkolnego 2019/2020, a następnie kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021 u dzieci z

kolejnego rocznika klas I.



W celu  potwierdzenia  uczestnictwa  w Programie,  uprzejmie  prosimy  o  wypełnienie  załączonej

zgody i odesłanie na adres e-mail: kontakt@przesiewlubelskie.pl, (skan lub zdjęcie) w terminie do

31.01.2020. Oryginał zgody zostanie odebrany w dniu przeprowadzania badań. 

Po  otrzymaniu  Państwa  zgody  przekażemy  do  szkoły  pakiet  materiałów  zawierający  koperty  dla

rodziców/opiekunów  z  formularzem  świadomej  zgody  na  badanie  oraz  broszurę  informacyjno-

edukacyjną. Formularze należy rozdać rodzicom/opiekunom dzieci z klas I.  Wypełnione formularze

gromadzi koordynator badań na terenie szkoły lub wychowawca klasy I. Przekazuje je badaczowi w

dniu badania. Podpisany formularz zgody jest niezbędny w celu przeprowadzenia badań.

Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja Programu pozwoli z Państwa pomocą wykryć u dzieci z

klas  pierwszych  zaburzenia  słuchu,  głosu  i  mowy  oraz  przyczyni  się  do  udzielenia  im  pomocy

medycznej, terapeutycznej lub logopedycznej. 

Realizatorami  Programu  są:  Uniwersytecki  Szpital  Dziecięcy  w  Lublinie,  Uniwersytet  Marii  Curie-

Skłodowskiej w Lublinie oraz firma INDUSTI Sp. z o.o. z Lublina.

Szczegółowe  informacje  o  programie  i  badaniach  przesiewowych  dostępne  są  na  stronie

http://www.przesiewlubelskie.pl

Wszelkie  pytania,  uwagi  i  opinie dotyczące organizacji  i  realizacji  Programu prosimy kierować na

adres e-mail: kontakt@przesiewlubelskie.pl lub telefonicznie: 533 936 956.
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