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Wiedza rodziców na temat postępowania leczniczego  
i rehabilitacyjnego u dzieci z niedosłuchem 

Knowledge about treatment and rehabilitation among parents of children  
with hypoacousia

Ewa Gyrczuk1, D–F, Lidia Frąc2, A–F, aGniEszka TopczEwska-cabanEk1, D–F, 
anETa niTsch-osuch1, A–F, kaTarzyna Życińska1, D, kazimiErz a. wardyn1, G 

1 katedra i zakład medycyny rodzinnej z oddziałem klinicznym chorób wewnętrznych i metabolicznych 
warszawskiego uniwersytetu medycznego 
2 wydział pielęgniarstwa akademii humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. pierwsze lata rozwoju dziecka mają wpływ na całe jego późniejsze życie. prawidłowy odbiór zróżni-
cowanych bodźców wpływa stymulująco na rozwój psychoruchowy, pozwala przystosowywać się do otoczenia i nabywać 
nowe umiejętności. bagatelizowanie problemu niedosłuchu u dzieci pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje, które 
mają wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka. wada słuchu uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i sprawności języ-
kowych, zaburza rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny, dlatego nie należy lekceważyć nawet najmniejszych 
objawów mogących świadczyć o tym, że dziecko ma problemy ze słuchem. 
Cel pracy. ocena stanu wiedzy rodziców na temat leczenia i rehabilitacji dzieci z niedosłuchem.
Materiał i metoda. badanie z użyciem autorskiego kwestionariusza badawczego przeprowadzono wśród 105 rodziców dzieci 
z niedosłuchem w poradni audiologicznej w warszawie. 78% respondentów stanowiły matki.
Wyniki. Tylko 3% ankietowanych rodziców nie wiedziało, czy niedosłuch dziecka dotyczy jednego ucha czy obydwu. 12% 
nie wiedziało, czy jest on trwały czy przejściowy. 24% nie potrafiło określić, jaki typ niedosłuchu dotyczy jego dziecka – prze-
wodzeniowy, odbiorczy czy mieszany. Leczeniem najczęściej stosowanym wśród pacjentów przychodni było protezowanie 
za pomocą aparatów słuchowych – 91% dzieci. według 88% ankietowanych rodziców zastosowana terapia spełniła ocze-
kiwania. 70% badanych stwierdziło, że zastosowane leczenie poprawiło ich komunikację z dzieckiem niedosłyszącym oraz 
dziecka z otoczeniem. 89% ankietowanych szukało dodatkowych informacji na temat choroby swojego dziecka. 90% dzieci 
objętych jest stałą opieką rehabilitanta słuchu i mowy.
Wnioski. wiedza rodziców dzieci z niedosłuchem na temat niepełnosprawności dziecka, leczenia i rehabilitacji jest dość 
duża. dzieci systematycznie korzystają z opieki specjalistów – logopedy, pedagoga i psychologa. 
Słowa kluczowe: niedosłuch, wiedza, badanie słuchu. 

Background. The first years of child development have a great influence on his/her entire life. correct perception 
of various impulses stimulates psychomotor development, enables adaptation to the environment and acquiring new skills. 
ignoring child hypoacousia brings about irreversible consequences which affect psychomotor development of a child. a hear-
ing defect disables correct development of speech and language skills and disturbs intellectual, emotional as well as social 
development. Therefore, even smallest symptoms indicating hearing problems in a child cannot be neglected. 
Objectives. The aim of the study was to assess parents’ knowledge of treatment and rehabilitation of children with hypoacousia. 
Material and methods. The original questionnaire was administrated among 105 parents of children with hypoacousia in one 
of the audiology dispensary in warsaw. 78% of responders were mothers. 
Results. only 3% of the surveyed parents did not know if the inaudibility concerned one or both ears. 12% did not know 
whether it was permanent or temporary. 24% could not qualify what kind of hypoacousia their children had – conductive, 
receiving or mixed. The most common method of treatment of the dispensary patients was application of hearing apparatus – 
91% of children. according to 88% of the surveyed parents, the applied therapy satisfied the expectations. 70% of the surveyed 
parents stated that the therapy improved their communication with the child and that of the child with the environment. 89% 
of the interviewed parents were trying to get more information about the disease of their child. 90% of children are included in 
permanent rehabilitation programmes concerning hearing and speech. 
Conclusions. General knowledge concerning the condition, the treatment and rehabilitation among parents of children with 
hypoacousia is quite high. The children receive regular specialized care – from a speech therapist, educator and psychologist.
Key words: hypoacousia, knowledge, hearing examination.

Streszczenie

Summary

Wstęp
do prawidłowego rozwoju dziecka niezbędny jest pra-

widłowy słuch. dzięki niemu dziecko uczy się rozpozna-
wać otaczające go dźwięki. słucha mowy, uczy się ją ro-
zumieć i stopniowo nabywa umiejętności porozumiewania 
się za pomocą języka mówionego. możliwość sprawnego 
komunikowania się ze światem zewnętrznym pozwala 
dziecku na harmonijny rozwój – zdobywanie wiedzy o ota-

czającym świecie, rozumienie uczuć i emocji, uczenie się 
zachowań społecznych. niebywały postęp w kontaktach 
międzyludzkich jest jedną z podstaw rozwoju współcze-
snego społeczeństwa. integralną częścią tego rozwoju jest 
komunikacja werbalna. w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
dokonał się ogromny postęp w zakresie możliwości zapo-
biegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń 
słuchu, głosu oraz mowy. Jest on efektem pracy specjalistów 
z wielu różnych dziedzin nauki i medycyny.
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Cel pracy 
celem pracy była ocena wiedzy rodziców na temat po-

stępowania leczniczego i rehabilitacyjnego u dzieci z nie-
dosłuchem.

Materiał i metody
przeprowadzono ankietę wśród rodziców dzieci w wieku 

0–18 lat z niedosłuchem będących pacjentami poradni au-
diologicznej w warszawie. autorski kwestionariusz badaw-
czy zawierał pytania dotyczące danych demograficznych 
oraz pytania mające określić wiedzę rodziców na temat cho-
roby, leczenia i rehabilitacji dziecka z niedosłuchem. bada-
nie przeprowadzono w okresie od 5.11 do 19.12.2012 r. 

Wyniki
w analizowanym okresie udział w badaniu wzięło 105 

rodziców, w tym 78% stanowiły matki. ponad 80% rodzi-
ców było w wieku między 25. a 44. rokiem życia. 50% ro-
dziców miało wyższe wykształcenie.

z analizy danych wynika, że większą część pacjentów po-
radni stanowili chłopcy 63 dzieci (60%). najliczniejszą gru-
pę pacjentów stanowiło 29 dzieci w wieku 4–6 lat (28%), 18 
dzieci (17%) było między 2. a 3. rokiem życia, jedno dziecko 
(1%) było niemowlęciem do 3. miesiąca życia (ryc. 1). na ry-
cinach 2 i 3 przedstawiono przyczyny zgłoszenia się dziec-
ka do poradni.

badanie wykazało, że najczęstszą przyczyną niedosłu-
chu była wada genetyczna – 37 dzieci (35%) oraz wady wro-
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dzone skojarzone z niedosłuchem – 20 dzieci (19%). u 12 
osób (11%) na wystąpienie niedosłuchu miały wpływ choro-
by przebyte w ciąży. po 11 pacjentów (10%) jako przyczynę 
niedosłuchu podano stosowanie leków ototoksycznych oraz 
częste wysiękowe zapalenia uszu. u 18 dzieci (17%) przy-
czyna niedosłuchu nie została zdiagnozowana (ryc. 4).

badania wykazały, że wśród dzieci, które zgłosiły się do 
poradni audiologicznej, najczęściej występował niedosłuch 
obustronny – u 94 osób (90%), odbiorczy – u 65 osób (62%) 
i trwały – u 83 osoby (80%). 12 ankietowanych osób (24%) 
nie znało typu uszkodzenia słuchu u swojego dziecka.

95 osób ankietowanych (90%) uważało, że informacje 
udzielone przez lekarza podczas wizyty były wyczerpują-
ce. 10 (10%) osób wyraziło niezadowolenie z uzyskanych 
informacji, nikt jednak nie sprecyzował dokładnie, jakich 
informacji brakowało. 

wśród pacjentów przychodni najliczniejszą grupę sta-
nowiły dzieci, u których zastosowano leczenie za pomocą 
aparatów słuchowych – 96 dzieci (91%). implant ślimakowy 

zastosowano u 12 dzieci (11%). znacznie rzadziej stosowa-
no leczenie operacyjne – 3 dzieci (3%) czy fizykoterapię – 4 
dzieci (4%) (ryc. 5).

88% rodziców (92 osoby) były zadowolone z zasto-
sowanego u dziecka leczenia. 74 osoby (70%) twierdziły, 
że po zastosowanym leczeniu wszystko przebiegło tak, jak 
uprzedził lekarz, 27 osób (26%) sądziło, że efekty będą 
szybsze i lepsze. spośród innych odpowiedzi 1 osoba (1%) 
napisała, że efekty leczenia były lepsze niż mówił lekarz.

według 70% rodziców (74 osoby), komunikacja z dziec-
kiem po zastosowanym leczeniu stała się łatwiejsza, 24 oso-
by (23%) podały, że dziecko chętniej podejmowało próby 
komunikacji z rówieśnikami, 21 osób (20%) nie zauważyło 
żadnej zmiany w tym zakresie (ryc. 6).

pod stałą opieką rehabilitanta słuchu i mowy było po za-
biegu 90% dzieci (94 osoby), 10% (11 osób) nie korzystało 
z pomocy poradni rehabilitacyjnej. natomiast z opieki lo-
gopedy korzystało 91 dzieci (87%), psychologa – 46 dzieci 
(44%) czy pedagoga – 44 dzieci (42%) (ryc. 7).
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Omówienie
uszkodzenie słuchu jest najczęściej występującą wadą 

wrodzoną. wczesna diagnoza ma ogromny wpływ na rozwój 
dziecka z uszkodzonym słuchem. dlatego tak ważną rzeczą 
jest program przesiewowych badań słuchu noworodków [1]. 
są to badania wiarygodne, bezbolesne, pozwalające podej-
rzewać wadę słuchu już w pierwszych godzinach życia. ro-
dzice powinni badać słuch u swojego dziecka w 2.–3. roku 
życia, w okresie przedszkolnym i przed ukończeniem szkoły 
podstawowej [2]. często przyczyną niedosłuchu jest prze-
rost migdałka gardłowego, zapalenie wysiękowe ucha środ-
kowego czy zapalenie zatok obocznych nosa [3]. 

powszechne przesiewowe badanie słuchu w pierwszych 
3 miesiącach życia pozwala zdiagnozować około 70% dzie-
ci z zaburzeniami słuchu, a aż 90% w pierwszych 5 mie-
siącach życia. często rodzice lekceważą wynik badania 
przesiewowego i nie zgłaszają się na badania kontrolne [1]. 
stąd tak ważna jest edukacja rodziców na temat wykrywania 
wad słuchu, ich leczenia i rehabilitacji. Taka wiedza pozwa-
la rodzicom dowiedzieć się więcej o niedosłuchu i ustalić 
program interwencji, zaś dziecku z wadą słuchu daje szansę, 
na podobny do słyszących rówieśników rozwój mowy [4].

ciężkie, poważne uszkodzenie słuchu, wrodzone lub 
nabyte w okresie wczesnego dzieciństwa uniemożliwia roz-
wój mowy i poważnie zaburza rozwój świadomości i oso-
bowości dziecka. dla rozwoju funkcji słuchowych istnieje 
krytyczny okres – czas od urodzenia do 8. miesiąca życia. 
podjęcie terapii w tym okresie daje szanse na opanowanie 
mowy przez dzieci z wadą słuchu. kolejny krytyczny mo-
ment to 2.–3. rok życia [5]. skutkom wczesnego uszkodze-

medyczne, a 21% – poradniki i czasopisma, 3 osoby (3%) 
zgłosiły się do Fundacji „usłyszeć świat”. po zdobyciu do-
datkowych informacji na temat niedosłuchu 70% rodziców 
nie zmieniło zaleceń lekarza dotyczących leczenia i reha-
bilitacji swojego dziecka, a 19% ankietowanych wykorzy-
stało zdobyte informacje i zmodyfikowało zalecenia leka-
rza.

zdecydowana większość rodziców (prawie 90%) szu-
kała dodatkowych informacji na temat choroby swojego 
dziecka. najczęstsze motywacje do szukania tych informa-
cji przedstawia rycina 8.

Głównym źródłem szukania informacji był internet 
(77% osób), opinie znajomych i rodziców innych dzieci 
z niedosłuchem (62%). 24% rodziców czytało publikacje 
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nia słuchu można zapobiec, jeśli dziecko otrzyma pomoc 
odpowiednio wcześnie – najlepiej do końca 6. miesiąca 
życia [6]. potwierdziły to badania przeprowadzone na uni-
wersytecie w kolorado, które wykazały, że u dzieci zdia-
gnozowanych przed półroczem i rozpoczętą wczesną reha-
bilitacją przyniosły lepsze wyniki ich rozwoju językowego, 
niż u dzieci zdiagnozowanych później. zaangażowanie ro-
dziny było czynnikiem, który również pozytywnie wpływał 
na wyniki – największe sukcesy odniosły te dzieci, których 
rodzice byli szczególnie zainteresowani wczesnym rozpo-
częciem leczenia i rehabilitacji [7]. To znalazło potwier-
dzenie również w przeprowadzonym badaniu. o dużym 
zaangażowaniu rodziców w postępowanie terapeutyczne 
i rehabilitacyjne dzieci z wadą słuchu może świadczyć fakt, 
że pomimo szczegółowych informacji uzyskanych od au-
diologa większość osób szukało dodatkowych informacji na 
temat wady słuchu swojego dziecka, poznając doświadcze-
nia i opinie rodziców innych dzieci z podobnym proble-
mem. dla dopełnienia procesu leczenia i rehabilitacji rodzi-
ce regularnie zgłaszają się na wizyty kontrolne u logopedy, 
pedagoga oraz psychologa. 

Wnioski
1. większość rodziców posiadała duży zakres wiedzy do-

tyczący niedosłuchu, sposobów jego leczenia i rehabi-
litacji u dziecka, uzyskując ją od lekarzy i z dodatko-
wych źródeł (internet, znajomi, czasopisma).

2. zastosowane postępowanie terapeutyczne przyniosło do-
bre efekty, poprawiając komunikację rodziców z dziec-
kiem niedosłyszącym oraz dziecka z otoczeniem. 

            n – liczba osób

    n – liczba osób

 logopedy (n-91)

 pedagoga (n-44)

 psychologa (n-46)

 inne

 lekarz udzielił za mało 
 informacji (n-5)

 lekarz udzielił bardzo dużo informacji,
 ale nie wszystko zapamiętałem (n-16)

 chciałam/em poznać opinie rodziców innych 
 dzieci z podobnymi problemami (n-71)

li
cz

b
a
 o

só
b

li
cz

b
a
 o

só
b

 nie byłam/em pewna/y czy lekarz
 udzielił mi pełnych informacji (n-36)
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w proces rehabilitacji swojego dziecka i korzysta ze 
stałej opieki rehabilitacyjnej logopedy, pedagoga i psy-
chologa.

3. większość rodziców dzieci niedosłyszących, u których 
zastosowano leczenie za pomocą aparatów słucho-
wych lub implantów ślimakowych, jest zaangażowana 
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