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Rodiče podceňují sluch svých dětí
Špatný sluch u novorozenců a dětí může mít závažné následky. Pokud dítě neslyší, nemůže
se mu správně rozvinout řeč. Podle celosvětových výsledků se vyskytnou těžce
nedoslýchavé dvě děti z jednoho tisíce novorozenců. Proto lékaři Kliniky ORL a chirurgie
hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové společně se svými kolegy z Pardubic a
Chrudimi se rozhodli letos vyšetřit všechny pětileté děti. Blíží se konec roku, ale spoustu
rodičů s dětmi na vyšetření ještě nepřišlo.
Před několika lety lékaři ORL kliniky v Hradci Králové vyšetřili sluch všem prvňáčkům v sedmnácti
hradeckých školách. Ti, kteří měli podezření na nedoslýchavost, putovali na ORL do nemocnice.
Tam odborníci zjistili, že 2 – 3 % procenta dětí opravdu špatně slyší a 1 % z nich má závažnou
nedoslýchavost. U řady z nich o vadě či poruše sluchu nevěděli rodiče ani učitelé. Žáci
s nedoslýchavostí tak mají problémy například při diktátech z češtiny, protože učiteli dobře
nerozumí. Částečně jsou na vině také rodiče, kteří mnohdy ignorují rady lékařů a se svými
ratolestmi nenavštíví odborníky.
A právě v tom chtějí hradečtí lékaři změnu. „Připravili jsme projekt podporovaný Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou. Domluvili jsme se na pracovištích ORL v hradecké, pardubické a chrudimské nemocnici, že letos
vyšetříme všechny pětileté děti, abychom měli validní data a dostatečné výstupy pro jednání se zdravotními
pojišťovnami. Cílem je, aby bylo v naší republice standardem vyšetření sluchu dětí před
vstupem do školních lavic ORL odborníkem ve spolupráci s pediatry. Je to stejné jako, když
ženy od určitého věku chodí na preventivní vyšetření prsou,“ vysvětluje profesor Viktor Chrobok, přednosta
kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Sluch předškolních dětí nejdříve vyzkouší praktický dětský lékař šepotem, což je běžná praxe. Poté
by s nimi ale rodiče měli přijít na ORL pracoviště v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi.
„Pediatr nedělá nic špatně, jen použitá metoda vyšetření sluchu šepotem nemusí zachytit všechny vady. Projekt končí
na konci roku a my víme, že velká část dětí z těchto tří okresů na vyšetření nepřišla. Už nyní je zřejmé, že
čtvrtina vyšetřených dětí má určitý typ nedoslýchavosti. Prosíme tedy rodiče, aby došli na preventivní
prohlídku a aby nepodceňovali nabídnuté vyšetření sluchu. Návštěva v nemocnici zabere jen chvíli
a je zdarma,“ zakončil Chrobok.
V posledních pěti letech byl vybudován fungující systém plošného vyšetřování sluchu u
novorozenců v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Každému dítěti, které se narodí v těchto
krajích, neonatologické sestry v porodnicích vyšetří sluch. Pokud vyšetření zjistí, že není vše v
pořádku, tak si miminko převezme příslušné ORL pracoviště. Metody vyšetření sluchu jsou
jednoduché, komfortní, nebolestivé a ekonomicky výhodné. Východní Čechy se tedy mohou
pyšnit tím, že v rámci celé České republiky jsou jediné dva sousedící kraje, které plošné vyšetření
sluchu dokáží provést, evidovat a za celý rok zjistit, kolik dětí je nedoslýchavých.
Kontakty pro média:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a
krku
Tel.: +420 495 83 37 90
E-mail: viktor.chrobok@fnhk.cz
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 495 831 111, www.fnhk.cz
IČO: 00179906, DIČ: CZ00179906

Ing. Petra Sychrová
Specialistka PR a marketingu
Tel. +420 704 701 435
E-mail: petra.sychrova@fnhk.cz

