Масов универсален неонатален слухов скрининг се извършва в родилните и
неонатологичните отделения на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив

Във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020
г.“ се провежда масов универсален неонатален слухов скрининг на всички новородени деца,
родени в лечебното заведение или постъпили за лечение в неонатологичното отделение.
Изследването се извършва чрез апарат за отоакустични емисии.
Изследването се извършва в следния ред:
1. Ред на извършване:
1.1 След планиране на датата за изписване на новородените и в зависимост от броя им –
до 5 в деня на изписването и над 5 в предходния ден, Родилното отделение и
Отделение по неонатология подават информация към аудиометричния кабинет за
планиране на дейността и уточняване на часа за извършване на изследванията.
1.2 Резултатът от изследването се вписва в епикризата, отразяваща престоя на детето и
лечението му в съответното отделение. Планирането и извършването на
изследванията следва да се съобразят с този факт.
1.3 Преди провеждането на изследването, майката (бащата/настойник/близък роднина)
следва да бъдат информирани за целта на изследването от лекуващия лекар, като се
подписва „Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено
дете“.
1.4 При извършване на изследването, на лекаря специалист УНГ се представя подписаното
„Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено дете“
1.5 Изследването се извършва в присъствието на майка, баща, настойник или близък
роднина.
1.6 Резултатът от изследването и датата на провеждането му се отразяват в Изследване на
заболяването на детето от лекаря, който го е извършил. В случай на установени
отклонения на нормата, на родителя/настойника се дават указания за необходимостта
от извършване на контролни изследвания на слуха на новороденото, до 7 дни след
изписването му в Клиника по ушно-носно-гърлени болести.
2. Място за провеждане на изследването: изолирано помещение, осигурено с
необходимите условия и оборудване за настаняване на детето, провеждане на
изследването и регистрация на данните.
3. Отговорник за организацията и отчетността на проведените изследвания:
3.1 Отговорник: Доц. Д-р Екатерина Учикова, дм. – Началник Клиника по акушерство и
гинекология.
3.2 Заместник: Проф. Д-р Мая Кръстева, дмн – Началник Отделение по неонатология.
3.3 Координатор на дейността: Д-р Анка Тодоринска-Бешкова – лекар в Клиника по УНГ
Слуховият скрининг се извършва на доносени новородени деца в деня преди или в деня на
изписването и на недоносени новородени след достигане на коригиран, постконцептуална
възраст в деня преди или в деня на изписването на детето.

