PREZYDENT MIASTA CHORZÓW ZAPRASZA

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD S£UCHU
U DZIECI W WIEKU 6 LAT ZAMIESZKA£YCH
NA TERENIE MIASTA CHORZÓW
NA LATA 2018 - 2020
WARTO ZADBAÆ O S£UCH DZIECKA ZANIM BÊDZIE ZA PÓNO.
PONI¯EJ PRZEDSTAWIAMY KILKA PODSTAWOWYCH REGU£,
KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE POWINNO POMÓC
ZACHOWAÆ DOBRY S£UCH PRZEZ WIELE LAT.

1. HIGIENA NARZ¥DU S£UCHU
- woskowina jest naturalnym wytworem skóry przewodu s³uchowego
i stanowi naturalny mechanizm ochronny ucha
- zaleca siê, po wczeœniejszym umyciu, oczyszczenie wejœcia do
przewodu s³uchowego miêkkim rêcznikiem
- nie zaleca siê oczyszczania przewodów przy u¿yciu ostrych
patyczków
- w przypadku zablokowania przewodu s³uchowego konieczna jest
wizyta u lekarza specjalisty otolaryngologa
2. PROFILAKTYKA CHORÓB USZU
- unikanie ha³asu - s³uchawki, dyskoteki, petardy
- unikanie dymu tytoniowego
- ka¿dorazowe leczenie infekcji nosa i gard³a, które w konsekwencji s¹
najczêstsz¹ przyczyn¹ infekcji uszu
3. KONSULTACJA LEKARZA OTOLARYNGOLOGA DZIECIÊCEGO
WYMAGANA JEST W SYTUACJACH
- nieprawid³owego wyniku badania przesiewowego s³uchu
- czêstych zapaleñ uszu
- gdy dziecko reaguje bólem na g³oœniejsze dŸwiêki
- czêstych infekcji górnych dróg oddechowych
- problemów z oddychaniem przez nos
- chrapania
- zaburzeñ mowy
- wystêpowania k³opotów z pisaniem ze s³uchu, robieniem b³êdów
- trudnoœci ze skupieniem uwagi

4. NAJCZÊSTSZE SCHORZENIA UCHA U DZIECI
- ostre zapalenie ucha œrodkowego
- wysiêkowe zapalenie ucha œrodkowego
- zapalenie ucha zewnêtrznego
- perlak ucha
- grzybicze zaka¿enie przewodu s³uchowego
Wszystkie choroby wymagaj¹ leczenia przez lekarza otolaryngologa
dzieciêcego
5. POWIK£ANIA ZAPALEÑ USZU
- ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
- pora¿enie nerwu twarzowego
- zapalenie b³êdnika
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- ropnie mózgu
- g³uchota
Opracowanie: dr n. med. Mariusz Moœ
Specjalista otolaryngologii dzieciêcej

Program wczesnego wykrywania wad s³uchu u dzieci w wieku 6 lat
zamieszka³ych na terenie Miasta Chorzów finansowany jest
z bud¿etu Miasta Chorzów
Uprawnionymi do udzia³u w programie s¹ dzieci w wieku 6 lat
(wg rocznika urodzenia), zamieszka³e na terenie Miasta Chorzów,
posiadaj¹ce pisemn¹ zgodê rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie
badania, nieobjête do tej pory leczeniem specjalistycznym z zakresu
wad i ubytków s³uchu.
Program obejmuje konsultacjê lekarza ze specjalizacj¹ w dziedzinie
otolaryngologii dzieciêcej lub lekarza ze specjalizacj¹ z zakresu
audiologii i foniatrii wraz z wykonaniem badañ s³uchu metod¹
audiometrii tonalnej dla obu uszu, dla tonów o czêstotliwoœci: 1000,
2000 i 4000 Hz przy 20 dB natê¿enia.
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