Przesiewowe badanie słuchu noworodków w Saksonii-Anhalt

Neugeborenen-Hörscreening Sachsen-Anhalt, Trackingstelle
Fehlbildungsmonitoring Sachsen-Anhalt
Leipziger Straße 44, Flaus 39
39120 Magdeburg

Szanowni rodzice,
wszystkim dzieciom urodzonym w Niemczech w pierwszych dniach życia oferowane jest badanie słuchu. To
badanie przesiewowe w kierunku wrodzonych zaburzeń słuchu jest zwykle przeprowadzane już w szpitalu
położniczym, pod warunkiem, że rodzice z niego nie zrezygnowali.
Centrum Monitorowania Przesiewowego Badania Słuchu Noworodków zajmuje się śledzeniem (=Tracking) wyników
badań przesiewowych, aby upewnić się, że każdy noworodek zostanie poddany takiemu badaniu.
Otrzymujesz ten list, ponieważ zgodnie z naszymi informacjami badanie słuchu twojego dziecko nie mogło być
wykonane natychmiast po urodzeniu lub wykazało niepoprawny wynik.
Prosimy zatem o poddanie dziecka badaniu słuchu. Takie badanie po wypisaniu ze szpitala położniczego jest
zwykle przeprowadzane przez ambulatoryjnych lekarzy laryngologów.
Uprzejmie prosimy o przesłanie nam wyniku badania. W tym celu możesz skorzystać z następujących opcji
kontaktu:
Neugeborenen-Hörscreening Sachsen-Anhalt, Trackingstelle, Fehlbildungsmonitoring Sachsen-Anhalt,
Leipziger Straße 44, Haus 39, 39120 Magdeburg
tel.: 0391-67-14174
fax: 0391-67-14176
e-mail: monz@med.ovgu.de
Strona internetowa: www.angeborene-fehlbildungen.com
nhs@med.ovgu.de

Na odwrocie niniejszego listu znajduje się formularz dokumentacji wyniku, który możesz wypełnić i następnie do
nas odesłać. Jeśli to konieczne, pomoże ci w tym Twój pediatra, któremu możesz przedłożyć formularz przy
następnym badaniu kontrolnym i poprosić o jego wypełnienie.
Zdrowy słuch jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju mowy.
Różni ambulatoryjni laryngolodzy przeprowadzają badanie słuchu lub badania kontrolne u noworodków.
Zapytaj swojego pediatrę, który laryngolog w pobliżu twojego miejsca zamieszkania może wykonać to badanie. My
również chętnie udzielimy takich informacji.
U dzieci ze zwiększonym ryzykiem wrodzonego upośledzenia słuchu (np. przy upośledzeniu słuchu w rodzinie lub
w przypadku ciężko chorych noworodków) przydatne może być przeprowadzenie badania przez lekarza specjalistę
lub skontrolowania u niego badania słuchu.
W tym celu możesz umówić się na wizytę w odpowiednich Oddziałach Audiologii Dziecięcej / Foniatrii
następujących klinik laryngologicznych w Saksonii-Anhalt:
AMEOS Klinikum Halberstadt
Universitätsklinikum Halle
Universitätsklinikum Magdeburg

tel.: 03941 64-2297
tel.: 0345 557-1819
tel.: 0391 67-13848

e-mail: phoniatrie@med.ovgu.de

Życzymy Tobie i Twojemu dziecku wszystkiego najlepszego i jesteśmy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.
Z poważaniem
dr med. A. Rißmann
Monitorowanie Wad Rozwojowych w Saksonii-Anhalt
Centrum Monitorowania Przesiewowego Badania Słuchu Noworodków
Niniejsze pismo zostało wygenerowane automatycznie i może nie zawierać podpisu.

POLNISCH

other languages

Informacja zwrotna dot. przesiewowego badania słuchu

Wynik badania słuchu z dnia

____________________________

Kto przeprowadził badanie słuchu?

(podać datę)

(podać lekarza/przychodnię/szpital)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Badanie za pomocą

□ OAE

□ AABR
□ BERA

□ nieznane
Prawe ucho

Lewe ucho

□ prawidłowe

□ nieprawidłowe
□ prawidłowe

□ nieprawidłowe

Przewidziana ponowna kontrola?

□ tak
□ nie

Kiedy?

__________________________________________

Uwagi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dziękujemy!

