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Warszawa, dn. 26 stycznia 2018 r.
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
z województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
informuję, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzi Program badań przesiewowych
słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.
Aktualnie projekt realizowany jest w 4 miastach na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock,
Radom, Siedlce) oraz 37 powiatach (białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński,
grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski,
nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski,
przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski,
szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński,
żuromiński, żyrardowski). Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zasadniczym celem Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci
przystępujących do obowiązku szkolnego. W ramach jego realizacji wykonywane są
w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu. Badania są nieuciążliwe,
nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą je
przeprowadzającą. Przed przystąpieniem do badania uczniów klas pierwszych w szkołach
odbędą się spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów oraz
pracowników szkół.
Udział w badaniach jest bezpłatny i dobrowolny, przebiega w dwóch edycjach: od lutego
2018 r. do czerwca 2018 r. oraz od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. Udział w badaniu
wymaga zgody rodziców lub opiekunów dziecka.
Szczegółowe Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.przesiewymazowsze.ifps.org.pl. Pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu
można zgłaszać na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl lub pod numerem telefonu
0 801987 766.
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