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KRAJ       SCREENING porodnice % 

Moravskoslezský 100% 

Hl.m.Praha 84% 

Hradec Králové 78% 

Ústecký 74% 

Vysočina 74% 

Středočeský 73% 

Pardubice 68% 

Jihomoravský 57% 

Jihočeský 56% 

Karlovy Vary 51% 

Zlín 45% 

Plzeňský 44% 

Olomoucký 25% 



Provedení screeningu 

Věstník - METODICKÝ POKYN K ZAJIŠTĚNÍ 
CELOPLOŠNÉHO NOVOROZENECKÉHO 
SCREENINGU SLUCHU A NÁSLEDNÉ PÉČE 

 

Novorozenecké oddělení (Centrum I)  

• screening a první rescreening sluchu u všech 
narozených novorozenců 

• edukace rodičů a předání zprávy o výsledku 
screeningu pro příslušného dětského lékaře 

• odeslání novorozence s negativním výsledkem do 
spádového centra II 

 

Kdo? - edukovaný personál novorozeneckého úseku 

 

 



Screeningová metoda 

TEOAE - tranzientně evokované 

otoakustické emise  

 



Screeningová metoda 

TEOAE+AABR - automatická auditorní 

odpověď mozkového kmene 

 



Rizikový novorozenec 

• pozitivní RA 

• prenatální infekce 

• hmotnost pod 1500 g 

• perinatální hypoxie 

• řízená a podpůrná ventilace  

• dlouhodobá oxygenoterapie 

• výraznější žloutenka  

• neuroinfekce 

• VVV – hlava, krk  

 



Edukace rodičů o průběhu 

• u spícího dítěte(v naprostém tichu),  

    od 2. dne po porodu,  nebolestivé  

 

• vložka s malým mikrofonem a měřičem 
odpovědi se jemně vloží do zvukovodu 

 

• zvuk z přístroje vyvolává ve sluchové dráze 
odpověď a ta se měří - výsledek ihned 

 

 

                                                 



Edukace rodičů o fyziologickém 

výsledku 

• Pozitivní odpověď přístroje 
 

- lze očekávat, že je sluch v pořádku 

 

- ve vzácných případech může být porucha sluchu    

(i přes poz. odpověď přístroje) 

 
- upozornit rodiče na vlastní pozorování (reakce 

dítěte na zvuk a řeč) 



Edukace rodičů o nefyziologickém 

výsledku 

• Negativní odpověď přístroje 
-   nemusí znamenat poruchu sluchu (mázek,zbytky 

pl.vody ve zvukovodu) 

- test se musí opakovat (1. rescreening) 

 

• 1.rescreening 
- odstup nejméně 20 hod 

- neg. odpověď nemusí znamenat poruchu sluchu → 
potřeba vyloučit poruchu sluchu či stanovit její míru 

- odeslat do 1 měsíce do CENTRA  II (ORL,foniatrická 
pracoviště → 2. rescreeningový test) 

 

 

      

 

 



Edukace rodičů o nefyziologickém 

výsledku 

• 2.rescreening 
 

- neg. odpověď       

                      → klinické vyš. sluchu, naplánování dalšího 

postupu (sluchadla - do 6. měsíce 

věku) 

                      → velmi těžká porucha → CENTRUM III  

     ( vhodnost kochleárního implantátu) 



   METODIKA SCREENINGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CENTRUM  I 

Novorozenecký úsek, odděleni 

 

                 SCREENING 

DONOŠENÍ  2.-4. den TEOAE 

NEDONOŠENÍ propuštění,nebo 

termín fyz.  porodu   TEOAE,  AABR     
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             L. RESCREENING    

průchodnost zvukovodů ? 

MINIMÁLNĚ ZA 20 HODIN 

CENTRUM II      2.RESCREENING   

ORL nebo audiologické pracoviště 

DO MĚSÍCE  OD 1 .RESCREENINGU 

-korekce sluchadly do 6-ti měs věku 

(nedonošení korekce věku) 

    NEGATIVNÍ 

CENTRUM III 

Specializované  ORL, 

audiologické pracoviště 

Posouzení  kochleární  implant. 

ace 

TĚŽKA PORUCHA 

 



Děkujeme za pozornost 


