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Artyku³ krótko opisuje dotychczasowe metody badania s³uchu u dzieci, wskazuj¹c na luki w systemie badañ i proponuj¹c nowe, konkretne rozwi¹zanie problemów badañ s³uchu u dzieci.
Jak dotychczas brak jest uniwersalnych badañ przesiewowych s³uchu obejmuj¹cych wszystkie grupy wiekowe dzieci
od urodzenia a¿ do wieku szkolnego. W pocz¹tkowym etapie
dzia³añ w tym kierunku skoncentrowano siê na dwóch grupach dzieci, bardzo odleg³ych od siebie wiekowo, a mianowicie na noworodkach i starszych dzieciach wieku szkolnego.
Dzieci z tych dwóch grup nale¿¹ do tzw. „³atwych” do badañ
pacjentów. Noworodki wiêkszoœæ czasu œpi¹ i w bardzo ma³ym stopniu mog¹ przeszkadzaæ swoim zachowaniem w prowadzeniu badañ, które najczêœciej oparte s¹ na rejestracji za
pomoc¹ specjalnych urz¹dzeñ – potencja³ów s³uchowych
z pnia mózgowego lub otoemisji akustycznych ucha – w obu
przypadkach wywo³anych kalibrowanym bodŸcem akustycznym. Natomiast dzieci wieku szkolnego na ogó³ dobrze
wspó³pracuj¹ z przeprowadzaj¹cym badanie s³uchu, a nawet
mog¹ same przeprowadziæ swoje badanie korzystaj¹c w szkole lub w domu z programów komputerowych badañ s³uchu
i urz¹dzeñ pomocniczych, o ile s¹ one dla nich dostêpne praktycznie i finansowo.
Ogólne dane procentowej iloœci dzieci z niedos³uchem w
omawianych 2 grupach dzieci przedstawiono pogl¹dowo na
wykresie 1.
Dane te mog¹ siê nieco ró¿niæ w zale¿noœci od rozpatrywanego kraju, jednak¿e przedstawiona w nich tendencja
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znacznego wzrostu iloœci dzieci z niedos³uchem w miarê ich
rozwoju a¿ do wieku szkolnego jest powa¿nie niepokoj¹ca.
W grupie noworodków ok. 0,1% do 0,2% badanych dzieci
(1 lub 2 dzieci na 1000 badanych) ma problem ze s³uchem,
przy czym to badanie nie pozwala na wykrycie zaburzeñ
s³uchu powsta³ych w póŸniejszym okresie ¿ycia dziecka.
Natomiast w grupie dzieci rozpoczynaj¹cych szko³ê a¿ 10%
do 20% dzieci (1 lub 2 dzieci na 10) ma niedos³uch.
Tak dramatyczny wzrost procentowy wskazuje na koniecznoœæ radykalnego usprawnienia wczesnego wykrywania niedos³uchu w grupie dzieci od kilku miesiêcy do wieku
szkolnego. Tymczasem iloœæ oœrodków specjalistycznych i osób
przeszkolonych do przeprowadzania badañ przesiewowych
jest ograniczona i objêcie regularnymi i w miarê czêstymi
badaniami wszystkich dzieci w tej grupie wiekowej jest
praktycznie niemo¿liwe. Zorganizowanie czêstych badañ na
masow¹ skale jest powa¿nym problemem w tej grupie wiekowej nie tylko z punktu widzenia praktycznego (iloœæ
oœrodków, aparatura, przeszkolony personel), ale te¿ i klinicznego, poniewa¿ ma³e dzieci s¹ raczej „trudnymi” pacjentami do badañ. Oko³o 50% z nich nie chce wspó³pracowaæ podczas pierwszego badania z obc¹ osob¹ i w obcym miejscu, co zmusza do powtórzenia wizyty, aby skompletowaæ jedno badanie. Bez specjalnych dotacji finansowych trudno by³oby prowadziæ takie oœrodki specjalistyczne w sposób ekonomiczny, ich iloœæ jest ograniczona,
a na wizytê czêsto trzeba czekaæ wiele miesiêcy.
Tymczasem wed³ug doœwiadczeñ audiologii – opóŸnienie wykrycia niedos³uchu i jego skorygowania tylko o jeden miesi¹c w okresie rozwoju dziecka, mo¿e spowodowaæ
nawet jednoroczne opóŸnienie ogólnego rozwoju dziecka.
Tak wiec niezwykle wa¿nym jest stworzenie mo¿liwoœci
wczesnego wykrywania niedos³uchu u ma³ych dzieci dla
ka¿dego dziecka w ca³ym kraju, w ka¿dej rodzinie i z mo¿liwoœci¹ wielokrotnego powtarzania badania.
Wychodz¹c naprzeciw tej potrzebie podjêto próbê przesuniêcia strategii wczesnego wykrywania niedos³uchu u ma³ych dzieci z nielicznych oœrodków specjalistycznych – do
indywidualnych domów rodzinnych, przedszkoli i klas zerowych oddaj¹c g³ownie w rêce Rodziców sprawê wczesnego wykrywania niedos³uchu u ich dzieci. To przesuniêcie
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dotyczy tylko wczesnego wykrycia problemu, a nie diagnozy i powinno zwróciæ uwagê Rodziców na koniecznoœæ
szybkiego postawienia diagnozy audiologicznej ich dziecka
w oœrodku specjalistycznym.
U podstaw takiej koncepcji dzia³ania le¿¹ nastêpuj¹ce
przes³anki:
• Rodzice s¹ osobami najbardziej zainteresowanymi
w prawid³owym rozwoju ich dziecka;
• Rodzice s¹ najlepszymi obserwatorami zmian w zachowaniu i reakcji dziecka na dŸwiêki otoczenia;
• Oko³o po³owa przypadków niedos³uchu dzieci jest
zg³aszana przez Rodziców i to na podstawie ich subiektywnej obserwacji zachowañ dziecka, czêsto jednak dzieje siê to zbyt póŸno;
• Wykrywanie niedos³uchu u dziecka przez najbardziej
przyjazne mu osoby i w przyjaznym otoczeniu rodzinnego domu stwarza najlepsze warunki kontaktu z ma³ym dzieckiem;
• Zniesiony zostaje czynnik presji czasu zwi¹zany z koniecznoœci¹ zakoñczenia badania w typowym limicie
czasu stosowanym w oœrodku specjalistycznym, poniewa¿ badanie domowe mo¿e byæ roz³o¿one w czasie
i skompletowane w przeci¹gu kilku dni;
• Badania cz¹stkowe mog¹ byæ przeprowadzone w specjalnie wybranych i optymalnych segmentach czasowych, kiedy dziecko jest zdrowe, zrelaksowane,
chêtne do wspó³pracy itp.;
• Wyeliminowana zostaje koniecznoœæ „dowiezienia”
dziecka do oœrodka specjalistycznego w wyznaczonym terminie, co nie zawsze jest ³atwym przedsiêwziêciem dla Matki z uwagi na ograniczenia
transportowe i nie zawsze zbiega siê z dobrym samopoczuciem dziecka.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze przes³anki opracowano prost¹ i ³atw¹ w u¿yciu S³uchow¹ Grê Edukacyjn¹, w której
dziecko po wstêpnym i koniecznym treningu powinno wskazaæ paluszkiem na obrazku zwierz¹tko lub ptaszka, którego
filtrowany glos jest nadawany do jego ucha ze specjalnego
kalibrowanego Modu³u DŸwiêkowego (zdjêcie 1) obs³ugiwanego przez jednego z Rodziców, co pokazano na zdjêciu 2.
Wstêpny trening przeprowadzany na wy¿szych poziomach akustycznych jest konieczny, aby upewniæ siê czy
dziecko zna te glosy (ryczenie krowy, pianie koguta i æwierkanie ptaszków) i potrafi poprawnie skorelowaæ je z obrazkami. Dopiero wtedy mo¿na przyst¹piæ do w³aœciwego
badania nadaj¹c dŸwiêki na ni¿szym, kalibrowanym poziomie akustycznym.
W opracowaniu tym zwrócono uwagê na prostotê dzia³ania i prowadzenia Gry S³uchowej, tak aby przeciêtni Rodzice
poradzili sobie z jej stosowaniem. Dlatego wybrano miedzy
innym tylko 3 pasma czêstotliwoœci skoncentrowane wokó³
500 Hz, 1500 Hz i 4000 Hz przedstawione na audiogramie.
Te 3 pasma pokrywaj¹ zakres czêstotliwoœci najbardziej
potrzebny do nauki i wykszta³cenia mowy dziecka, a jednoczeœnie pozwalaj¹ wykryæ najczêœciej wystêpuj¹ce rodzaje
ubytków s³uchu u dzieci:
Pasmo niskich czêstotliwoœci (500 Hz) – niedos³uch przewodzeniowy, typowy w nawracaj¹cych infekcjach ucha,
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Zdjęcie 1.

przeziêbieniach, grypie, uszkodzeniach mechanicznych
ucha zewnêtrznego i œrodkowego;
Pasmo œrednich czêstotliwoœci (1500 Hz) – niedos³uch
mieszany przewodzeniowo/odbiorczy lub tylko odbiorczy z obni¿eniem progu s³yszenia tylko w zakresie œrednich czêstotliwoœci;
Pasmo wysokich czêstotliwoœci (4000 Hz) – niedos³uch odbiorczy, czêsto spotykany w wadach wrodzonych i rozwijaj¹cych siê póŸniej po urodzeniu dziecka w wyniku
ró¿nych chorób i stosowaniu niektórych leków.
Zadaniem przeprowadzaj¹cego badanie w formie zabawy w Grê S³uchow¹ jest stwierdzenie czy dziecko w sposób
powtarzalny jest w stanie poprawnie pokazaæ obrazek zwierz¹tka, którego g³os jest nadawany do jego ucha. Starsze
dzieci mog¹ s³ownie wymieniæ nazwê zwierz¹tka lub wskazaæ jego nazwê napisan¹ s³ownie na kartce lub odwrocie obrazka. Do Gry S³uchowej za³¹czona jest te¿ szczegó³owa
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Zdjęcie 2.

instrukcja postêpowania i formularz do zapisu wyników
Gry. Oprócz sprawdzania s³uchu Gra S³uchowa pozwala
równie¿ obserwowaæ umiejêtnoœæ dziecka korelacji obrazków z g³osami zwierz¹tek, koordynacjê ruchow¹ i czas reakcji na bodziec s³uchowy.
Zasadniczym problemem w stosowaniu tej nowej strategii jest podniesienie œwiadomoœci Rodziców i uczulenie ich
na koniecznoœæ okresowego sprawdzania s³uchu dziecka.
Dodatkowe wymagania – podobnie jak przy u¿ywaniu programów komputerowych do badañ s³uchu – dotycz¹ wyciszenia pomieszczenia, w którym ma siê odbywaæ zabawa w
Grê S³uchow¹. Rodzice mog¹ siê pos³ugiwaæ tym prostym
narzêdziem wielokrotnie i stosowaæ go przez kilka lat w miarê rozwoju dziecka zaczynaj¹c ju¿ od drugiego roku ¿ycia.
Ten sam Modu³ DŸwiêkowy mo¿e byæ te¿ u¿ywany i dla
niemowl¹t od ok. 6 miesi¹ca ¿ycia. W tym przypadku
sprawdzanie s³uchu polegaæ bêdzie tylko na obserwacji reakcji dziecka (odwrócenie g³owy lub oczu w kierunku Ÿród³a dŸwiêku, wstrzymanie lub wywo³anie spontanicznych
ruchów koñczyn dziecka, zmiana w sposobie ssania
smoczka itp.) wtedy, kiedy Matka w sposób nieoczekiwany nada dŸwiêk z Modu³u DŸwiêkowego w kierunku ucha
dziecka. Wymagaæ to bêdzie od Matki wiêkszej znajomoœci odruchów dziecka i unikania dodatkowych zak³óceñ takich jak skrzypi¹ca pod³oga lub buty, brzêcz¹ca bi¿uteria,

zapach perfum, przecinanie wi¹zki œwiat³a padaj¹cego na
dziecko itd. podczas zbli¿ania siê do dziecka, na które to
zak³ócenia dziecko mo¿e reagowaæ podobnie jak na nadawane dŸwiêki. Chocia¿ ten sposób sprawdzenia s³uchu jest
du¿o trudniejszy dla Matki ni¿ w przypadku starszych
dzieci, wydaje siê jednak, ¿e w warunkach domowych,
maj¹c wiele czasu i okazji do niespodziewanego nadania
dŸwiêku testowego, ta forma wczesnego wykrywania niedos³uchu równie¿ siê rozwinie.
Ta nowa metoda w formie „Domowej Gry S³uchowej”
jest prób¹ wype³nienia luki we wczesnym wykrywaniu niedos³uchu u ma³ych dzieci, istniej¹cej miedzy badaniami noworodków a badaniami starszych dzieci wieku szkolnego.
Gra S³uchowa opracowana zosta³a przez Audiologów
w Australii i jest ju¿ testowana z powodzeniem w Australii,
Kenii, Syrii, Indiach i na Filipinach.
S³uchowa Gra Edukacyjna „Koala” zosta³a zarejestrowana przez Australian Communication Authority – code
number N 13998 oraz przebadana przez Polskie Centrum
Badañ i Certyfikacji S.A. w Warszawie i otrzyma³a certyfikat CE. Produkt otrzyma³ tak¿e pozytywn¹ ocenê Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie (OP-4185/88).
W Polsce S³uchowa Gra Edukacyjna „Koala” rozprowadzana jest przez firmê MONDO. Wiêcej informacji:
www.sluchdziecka.pl
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