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Szanowni Paostwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowany unikalny, pod wieloma
względami,

Lubelski

Program

Wczesnego

Wykrywania,

Leczenia

i

Terapii

Zaburzeo

Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, który w założeniu obejmie wszystkie
dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego oraz te dzieci z klas drugich,
które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały poddane badaniom w roku szkolnym 2019/2020.
Program, który umożliwi wczesne wykrycie zaburzeo słuchu, głosu i mowy oraz przyczyni się do
udzielenia dzieciom pomocy medycznej, terapeutycznej lub logopedycznej, jest realizowany w Polsce
po raz pierwszy.
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 są bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane będą przez wykwalifikowanego logopedę lub audiofonologa na terenie szkoły, w trakcie zajęd lekcyjnych w wyznaczonym
pomieszczeniu. Przeprowadzenie wszystkich badao u jednego dziecka trwa ok. 15-20 minut. Wszyscy
rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, otrzymają informację o wyniku badao drogą mailową, natomiast rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, u których zostaną wykryte zaburzenia słuchu, głosu lub
mowy otrzymają wskazówki do dalszego postępowania. Ponadto, dzieci z wykrytymi zaburzeniami w
przetwarzaniu bodźców słuchowych zostaną objęte bezpłatną terapią usprawniania zaburzeo przetwarzania słuchowego w ramach Programu.
Badania przesiewowe będą wykonywane zgodnie z wymaganiami reżimu epidemiologicznego.
Osoba przeprowadzająca badania będzie używała maseczki ochronnej i jednorazowych rękawiczek.
Po każdym badaniu stanowisko i urządzenie do badao będzie dezynfekowane. Materiały rekrutacyjne dla rodziców są pakowane zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, a przed przekazaniem do
szkoły poddane min. 3-dniowej kwarantannie.
Realizatorami Programu są: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie oraz firma INDUSTI Sp. z o.o. z Lublina.
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Pomimo różnych trudności wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy Paostwa
szkołę do wzięcia udziału w Programie. Wszelkie niewykryte odpowiednio wcześnie zaburzenia
słuchu oraz zaburzenia związane z procesem przetwarzania informacji słuchowej mogą powodowad
u dziecka opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym oraz byd jedną z przyczyn trudności w
nauce.
Audiofonolodzy i logopedzi przeprowadzający badania skontaktują się bezpośrednio z sekretariatem
szkoły w celu uzyskania zgody Dyrekcji na udział w Programie. Następnie badacz osobiście dostarczy
formularz zgłoszeniowy szkoły do Programu oraz przekaże materiały informacyjne i formularze zgód
dla Rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja Programu pozwoli z Paostwa pomocą wykryd u dzieci rozpoczynających naukę szkolną zaburzenia słuchu, głosu i mowy oraz przyczyni się do udzielenia im
pomocy medycznej, terapeutycznej lub logopedycznej.
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 kierowad na adres e-mail: kontakt@przesiewlubelskie.pl lub telefonicznie: 533 936 956.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Programu
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Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej
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