Süket fülekre talált a Csecsemő-Fül-Mentő Program
Az újszülöttek és koraszülöttek kötelező hallásszűrését évtizedek óta rendelet szabályozza.
Sajnos a szabályozásban a többszöri megújítás ellenére sem került be kötelezően a már
világszerte elvárt eszközös ún. „objektív hallásszűrési módszer”. Ezáltal nemcsak az
egészséges, hanem a fokozottan veszélyeztetett beteg újszülöttek és koraszülöttek
hallászavarainak időbeli kiszűrése számos szerencsétől is függő faktoron múlik. Pedig tudjuk,
hogy a megelőzés, az időben történő eszközös és műtéti beavatkozás segítségével elkerülhető
a halláskárosodás miatti beszédképtelenség kialakulása, annak minden hosszú távú
egészségügyi, szociális, társadalmi és nem utolsó sorban morális következményével.
A „Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” céljául tűzte ki a
koraszülött és beteg újszülöttek ellátásában meglévő fehér területek lefedését. Így közel 25
éve létrehozta koraszülöttmentési-őrzőtt szállítási rendszerét, továbbá szatellit programjaival
erejéhez mérten próbálta az aktuálisan hiányzó területeket legalább időszakosan lefedni.
Ennek keretében 17. éve végzi a szülőszobai személyzet interaktív újszülött újraélesztési
oktatását, 1997-2001 között üzemeltette otthonápolási-gondozási oktatási rendszerét,
különböző eszközökkel, szakmai és technológiai innovációkkal folyamatosan támogatja a
neonatológiai sürgősségi ellátást. A koraszülött betegcsoportban oly gyakori látás- és
halláskárosodásának megelőzésére szervezte meg 2009-ben, a meglévő mentési rendszerére
telepített „Csecsemő-Szem-Mentő” és „Csecsemő-Fül-Mentő” programjait.
A „Csecsemő-Fül-Mentő” program keretében a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat
rohamkocsijain dolgozói nővérek – az alapítvány által vásárolt otoakusztikus emissziós
készülékkel – a kivonulások közötti szabad kapacitásaik terhére, 4 éven keresztül, teljesen
ingyen, mindenféle állami támogatása nélkül, nap mint nap végezték az ágymelletti
hallásszűréseket, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Audiológiai Szakrendelésének szakmai felügyeletével, a velük kötött tudományos együttműködési megállapodás alapján. A közel 4 éves együttműködés során összesen 8.703
egészséges baba és intenzív kezelésben részesült újszülött vizsgálatát végezték. Az első
életnapokban-hetekben 32 halláskárosodás kiszűrése történt, lehetővé téve az érintettek
hallásgondozói hálózatba irányítását, ahol 17-en igen korai életkorban már hallókészüléket
kaptak, és egy csecsemőnél pedig korszerű műtétre (cochleáris implantáció) kerülhetett sor.
Ebben az értelemben tehát számos esetben valóban „süket fülekre talált” a program.
A „Csecsemő-Fül-Mentő” program sajnos abban az értelemben is „süket fülekre talált”, hogy
a koraszülött-mentési logisztikára telepített ágymelletti hallásszűrés – igazi hungaricumként –
annyira rendszer-idegennek bizonyult, hogy az semmilyen hivatalos befogadást,
szakmakódot, OEP finanszírozást nem kaphatott. Továbbá „süket fülekre talált” a
programunk annál a készüléket forgalmazó cégnél is, amely nem tudta elhárítani a
mérőeszköz meghibásodását, nem volt képes átmenetileg tartalék-eszközt adni és csak hideg
üzleti akcióként kezelte a készülék hiányát elszenvedő koraszülöttek ügyét. Mindezek a
tényezők a program átmeneti leállítását eredményezték.
Szívből örülünk, hogy 8.703 újszülöttnek – önzetlen támogatóink segítségével – biztosíthattuk
a lehetőséget arra, hogy esetleges halláskárosodásuk időben kiderülhessen, illetve
megadhattuk szüleiknek az aggódásmentes nyugalmat és biztonságot.
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