
Co Należ Y Zrobić

Twoje dziecko nie przeszło 
pozytywnie badania prze-

siewowego słuchu. . .

Powtórne badanie słuchu u mojego 
dziecka zostało wyznaczone na:

Data i Godzina:

  
Miejsce:

  
Numer Telefonu Do Przychodni:

  
Imię i Nazwisko Osoby Do Kontaktu:

  

1 800-322-3722 (Voice)
1 217-785-4728 (TTY)

E-Mail:
ilsound@uic.edu

Illinois Department of Public 
Health (IDPH)

1 217-782-4733 (Voice)
1 800-547-0466 (TTY)
1 217-557-5324 (Fax)

E-Mail:
dph.newbornhearing@illinois.gov

Illinois Department of Human 
Services

Powtórne badanie słuchu pow-
inno zostać wykonane w szpi-
talu, gdzie urodziło się dziecko 
albo u audi-
ologa, który ma 
doświadczenie 
w pracy z 
niemowlakami.

43.01P (01/11)  The University of Illinois at Chicago

   www.illinoissoundbeginnings.org

Partnerzy ProgramuNie Czekaj — 
  umów się na
      powtórne   

      badanie!

        “Im wcześniej 
zaczniesz —  

tym dalej one zajdą.”
~ Rodzice dziecka z wadą słuchu

{ {Audiolog - pracownik służby 
zdrowia z tytułem magistera lub 
doktora, który jest przeszkolony 
w przeprowadzaniu oceny 
wady słuchu i związanych z tym 
zaburzeń. Aby przeprowadzić 
powtórne badanie u noworod-
ków, audiolog powinien przejść 
dodatkowe szkolenie z niemow-
lakami.  

Illinois Early Hearing Detection  
 and Intervention Program



Jeśli należysz do programu All Kids:
• Zadzwoń do pediatry dziecka po skierowanie i pomoc w umówieniu się na powtórne badanie u audiologa.  
• Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu audiologa w pobliżu miejsca zamieszkania, zadzwoń pod numer 

Gorącej Linii programu All Kids:  1-866-468-7543 lub 1-877-204-1012 (dla słabosłyszących - TTY).
• Skontaktuj się z programem All Kids i poinformuj, że twoje dziecko potrzebuje diagnostycznego badania 

słuchu.
• Poproś o znalezienie specjalisty audiologa w twojej okolicy.  (Gorąca Linia nie może 

zagwarantować, że znaleziony audiolog przyjmie w danej chwili nowego pacjenta.)
• Zadzowoń do audiologa i umów się na powtórne badanie słuchu u dziecka. Poinformuj 

audiologa, że posiadasz kartę All Kids.  
• Zadzwoń do pediatry dziecka, aby poinformować kiedy i u kogo masz wyznaczoną wizytę.

Jeśli masz ubezpieczenie:
•  Zadzwoń do pediatry dziecka po skierowanie i pomoc w umówieniu się na powtórne badanie u audiologa.
•  Zadzwoń do swej firmy ubezpieczeniowej.
•  Poinformuj firmę ubezpieczeniową, że twoje dziecko potrzebuje diagnostycznego badania słuchu.
•  Zapytaj, czy musisz coś zrobić, aby twoje ubezpieczenie zapłaciło za badanie.
•  Zadzwoń do audiologa, który ma umowę z twoim planem ubezpieczeniowym i umów się na wizytę.

Jak Umówić Się Na Badanie?

Bardzo ważne jest, aby 
twoje dziecko przeszło 

powtórne badanie słuchu.
Powtórne badanie jest bardziej 

szczegółowe. Jest wykonywane, gdy 
dziecko śpi i jest bezbolesne.   To jedyny 
sposób, aby przekonać się czy dziecko 

normalnie słyszy.

Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem audiologa lub potrzebujesz pomocy fi-
nansowej, aby zapłacić za powtórną wizytę(nawet jeśli masz ubezpieczenie):

•  Zadzwoń do Oddziału Opieki Specjalistycznej (Division of Specialized Care for Chil-
dren-DSCC) pod nr 1-800-322-3722 lub 1-217-785-4728 (dla słabosłyszących - TTY).

•  Poproś o nazwiska i numery telefonów audiologów w twojej okolicy, którzy mogą 
wykonać powtórne, po przesiewowym, badanie słuchu u noworodka.

•  Zadzwoń do audiologów, aby się umówić na wizytę. Upewnij się, czy audiolog ma 
umowę z twoją firmą ubezpieczeniową oraz/lub z Oddziałem Opieki Specjalistycznej 
(DSCC).

•  Podczas wizyty, poproś audiologa, aby wypełnił i przefaksował formularz DSCC 03.45.  (Rodzic lub 
opiekun musi podpisać formularz w dniu badania.)

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do pracowników DSCC.

Jeśli badanie przesiewowe słuchu nie wypadło pomyślnie u twojego dziec-
ka, potrzebne jest pełne badanie, aby stwierdzićewentualną wadę słuchu.


