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Szanowni Państwo,

 Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy z Katedrą Medycyny 
Rodzinnej UM we Wrocławiu oraz firmą ACS SŁUCHMED zapraszają Państwa 
serdecznie do udziału w programie badawczym mającym na celu sprawdzenie  
i rozpoznanie stopnia niedosłuchu w grupie wiekowej Pacjentów 55+, leczonych  
w praktykach Lekarzy Rodzinnych.

 W ramach projektu firma ACS SŁUCHMED bezpłatnie przebada pod tym kątem osoby, 
które w Państwa ocenie i na podstawie wypełnionych przez zainteresowanych anonimowych 
ankiet będą tego potrzebować.

Ankiety i niezbędne materiały dostarczymy do każdego gabinetu zgłoszonego do projektu. 
Ankieta podpisana przez lekarza będzie jednocześnie skierowaniem na badanie.

Koordynatorem naukowym projektu ze strony Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej jest 
dr n. med. Bartosz J. Sapilak, (tel. 501 148 503, e-mail: bartosz.sapilak@umed.wroc.pl).

Przewiduje się dwie możliwe formy współpracy, do wyboru, zależnie od lokalizacji i organizacji 
gabinetów.

Pierwszy sposób: 

Pacjent, lub prowadzący wywiad lekarz, wypełnia krótką ankietę. Po podpisaniu jej przez 
lekarza, Pacjent wraz z ankietą kierowany jest do najbliższego oddziału firmy ACS SŁUCHMED 
celem przeprowadzenia bezpłatnego badania słuchu. Po badaniu i postawieniu rozpoznania 
przez specjalistę ACS SŁUCHMED. ankiety wraz z oceną stopnia niedosłuchu odsyłane będą 
do centrali PTMR, gdzie zostaną poddane analizie i zarchiwizowane. Informację zwrotną 
otrzyma także kierujący lekarz.

Za każdą prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez lekarza ankietę, z którą Pacjent zgłosi 
się na badanie słuchu, lekarz kierujący otrzyma wynagrodzenie.

 Drugi sposób:

Po zgłoszeniu chęci współpracy pracownicy regionalnego oddziału firmy ACS SŁUCHMED 
ustalą z lekarzem, bądź kierownikiem przychodni terminy, w których akcje bezpłatnych 
badań słuchu przeprowadzone zostaną na miejscu w Państwa placówce. Częstotliwość 
takich akcji zależna będzie od ilości zgłaszanych Pacjentów.

Minimalna jednorazowa ilość Pacjentów zapisanych do tej formy badania to 10 osób, 
maksymalna 25 osób. W uzgodnionym terminie specjalista ACS Słuchmed wraz z urządze-
niami do badań słuchu przyjedzie do wskazanego gabinetu/przychodni i przeprowadzi 
badania.

W tej opcji ankiety wypełniane będą na miejscu, przez pracownika firmy ACS SŁUCHMED 
w trakcie rozmowy z Pacjentem i nie będą rozliczane finansowo. Natomiast za 
przeprowadzenie zapisów i udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia akcji 
wynagrodzenie otrzyma przychodnia.

Ankieta jest anonimowa i zawierać będzie następujące informacje:
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Badanie w ramach projektu Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu i PTMR

„Przesiewowa ocena jakości słuchu
wśród pacjentów poradni POZ””



Data badania: _______________• 
Płeć pacjenta: kobieta • � mężczyzna �
Wiek pacjenta:  ______• 
Miejsce zamieszkania: województwo __________________________• 

� miasto powyżej 150tys. mieszkańców
� mniejsza miejscowość
� teren podmiejski

Aktywność zawodowa: • � emeryt � rencista � osoba czynna zawodowo

Wykonywany główny zawód: ___________________________• 
Czy kiedykolwiek chorował/a Pan/Pani na schorzenia związane z narządem słuchu?• 
tak � nie �
Jeżeli tak to jakie:• 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kiedy ostatni raz korzystał/a Pan/Pani z konsultacji laryngologa?• 
� niespełna rok temu
� w ostatnich 2 latach
� w ostatnich 5 latach
� nie pamiętam

Czy Pan/Pani często przebywa lub przebywał/a w hałasie• 
� tak � nie

Czy obecnie odczuwa Pan/Pani zmiany w słyszeniu.• 
� tak � nie  jeśli tak to od ilu lat: _____

Ocena jakości słuchu (wypełnia protetyk słuchu):

Do ankiety dołączony będzie test jakości słuchu, do wypełnienia przez Pacjenta.

Niedosłuch• 
� brak niedosłuchu
� łagodny (20-40dB)
� umiarkowany (40-70dB)
� głęboki (70-90dB)

Aparat Słuchowy• 
� Nie jest konieczny
� Zalecany ucho prawe
� Zalecany ucho lewe
� Zalecany obustronnie
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Wrażliwe dane Pacjentów będą pozyskiwane i przechowywane w SŁUCHMED zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Mamy nadzieję, że nasz projekt i zebrane w ten sposób dane dobrze przysłużą się nie tylko celom 
naukowym i epidemiologicznym, ale również dalszemu podnoszeniu jakości usług i prestiżu 
Państwa gabinetów.

Jeżeli takie działania zyskają Państwa akceptację i przerodzą się w formę stałej współpracy 
z pewnością wpłyną także na odciążenie gabinetów lekarzy specjalistów z korzyścią dla Państwa 
i naszych Pacjentów. Pacjent wymagający konsultacji lekarza specjalisty nie będzie już musiał 
czekać w kolejce na wizytę jedynie po to, by dostać skierowanie na badanie słuchu.

Tych z Państwa, którzy zdecydują się na współpracę proszę o kontakt mailowy na adres 
bartosz.sapilak@umed.wroc.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku,

........................................
Dr n. med. Bartosz J. Sapilak

Koordynator Naukowy
Projektu

KiZMR UM we Wrocławiu

........................................
?
?
?

........................................
Andrzej Karol Konopka

Prezes Zarządu
ACS Słuchmed Sp. z o.o.
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