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Szanowni Rodzice, 

 

 Wasze dziecko zostało skierowane na kontrolne badanie słuchu z powodu wystąpienia czynników 

ryzyka uszkodzenia słuchu lub konieczności powtórzenia badania przesiewowego. Nieprawidłowy lub 

wątpliwy wynik badania przeprowadzonego w pierwszych dobach życia nie  jest jednoznaczny z wystąpieniem 

wady słuchu u dziecka, jednak może zależeć od wielu czynników i wymaga dalszej obserwacji oraz kontroli. 

 Na kontrolne badanie słuchu proszę zgłosić się w wyznaczonym termie do rejestracji Poradni 

Specjalistycznych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu, zabierając ze 

sobą: 

 skierowanie do Poradni Audiologicznej wystawione przez lekarza wypisującego dziecko ze 

Szpitala, 

 niebieską kopię karty przesiewowego badania słuchu, 

 książeczkę zdrowia dziecka, 

 wypis z oddziału noworodkowego, 

 dowód osobisty rodzica. 

Po założeniu karty w rejestracji Poradni Specjalistycznych, zostaną Państwo skierowani do Pracowni 

Badania Słuchu, w której wykonane zostanie badanie.  

 

 Jeśli nie wyznaczono Państwu terminu badania lub chcą zasięgnąć Państwo dodatkowych informacji, 

prosimy o kontakt z Pracownią Badania Słuchu pod nr telefonu 61 8491 552 w godzinach 8.00-9.00 lub 

pocztą elektroniczną na adres pbs@skp.ump.edu.pl lub badaniesluchu@skp.ump.edu.pl. W treści maila 

prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, wyniki przesiewowego badania słuchu, występujące czynniki ryzyka 

niedosłuchu (czyli problemy ze słuchem w rodzinie), datę urodzenia dziecka, PESEL dziecka (jeśli jest 

nadany), PESEL oraz imię i nazwisko matki a także Państwa dane kontaktowe. Odpowiedź na e-mail zostanie 

udzielona w ciągu 2 dni roboczych. 

 Dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego, niezależnie od występowania czynników 

ryzyka niedosłuchu powinny zgłosić się na badanie kontrolne ok. 4-5 tygodnia życia. Dzieci z prawidłowym 

wynikiem badania przesiewowego ale wymagające badania kontrolnego z uwagi na wystąpienie czynników 

ryzyka powinny zostać poddane kontroli ok. 3 m-ca życia. 

  Dziecko w dniu badania nie może mieć objawów infekcji (katar, kaszel), nie powinno być najedzone 

(mleko, herbatkę, smoczek można zabrać ze sobą – mogą się przydać do uspokojenia dziecka w trakcie 

badania). Dziecko nie powinno być również nadmiernie wyspane ponieważ najbardziej sprzyjającym 

warunkiem do wykonania badania jest sen dziecka. 
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