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STRESZCZENIE 

Niniejsza ewaluacja stanowi podsumowanie realizacji działań podejmowanych w ramach Programu 

badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa 

mazowieckiego. Realizacja badania pozwoliła na ocenę, jakie cele oraz efekty udało się osiągnąć 

na skutek podjętego przedsięwzięcia. 

Stwierdzono, że cele szczegółowe i zakładane efekty zostały zrealizowane w zróżnicowanym stopniu, 

co znajduje odzwierciedlenie w treści raportu. 

Badanie ewaluacyjne pozwoliło również na zidentyfikowanie trudności, jakie miały miejsce na etapie 

realizacji Programu oraz wskazanie ich prawdopodobnych przyczyn. 

Analizie podlegały zarówno dane zastane, jak też wyniki badań reaktywnych, przeprowadzonych przez 

Wykonawcę. 

Dzięki niniejszej ewaluacji sformułowano szereg wniosków i rekomendacji, które pozwolą 

na sprawniejszą realizację podobnych przedsięwzięć w ramach przyszłych programów polityki 

zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego: 

 Należy rozważyć realizację badania na próbie dzieci, należących do tzw. grupy wysokiego ryzyka, 

nie zaś na całości populacji. W tym celu należy pogłębić ankietę medyczną wypełnianą przez 

rodziców lub opiekunów prawnych. Ankieta ta powinna pozwolić na uzyskanie informacji na 

temat tego, czy istnieje ryzyko wystąpienia wad słuchu u dziecka. Ankiety powinny być poddane 

analizie, która będzie służyła zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu danego dziecka 

do udziału w badaniach. 

 Należy wprowadzić obowiązek rekrutacji uczestników do badania w zróżnicowanych miejscach, 

co pozwoli na zwiększenie zasięgu realizowanych przedsięwzięć. Działania informacyjne 

o możliwości uczestnictwa w Programie należy prowadzić nie tylko w szkołach, ale również 

w innych miejscach, tj. zakłady opieki zdrowotnej, świetlice środowiskowe, ośrodki pomocy 

społecznej itp. Obowiązek taki należy zawrzeć w Programie oraz w regulaminie konkursu. 

 Rekomenduje się zaproponowanie powołania koordynatora projektu w szkole, w gminie lub 

w powiecie (w zależności od liczby szkół). Działanie takie mogłoby zostać sfinansowane 

w ramach kosztów pośrednich Realizatora projektu. Dzięki temu, że funkcja taka zostanie 

utworzona, możliwe będzie uniknięcie wielu problemów związanych z realizacją                                                                                              

wsparcia (np. ustalenie terminu przeprowadzenia spotkania informacyjnego) oraz usprawnienie 

realizacji Programu. Osoba ze środowiska lokalnego (np. pedagog szkolny, pracownik 

sekretariatu, pielęgniarka, pracownik socjalny czy pracownik urzędu gminy) będzie również 
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cieszyła się większym zaufaniem ze strony rodziców, niż pracownik Realizatora, co ma szansę 

pozytywnie wpłynąć na zgłaszalność do uczestnictwa w badaniach. 

 W ramach przyszłego Programu zaleca się wprowadzenie szczegółowego wzoru sprawozdań, 

które powinien przedkładać Instytucji Zarządzającej Beneficjent (Realizator Programu). 

Załącznikiem do umowy o dofinansowanie w ramach przedmiotowych działań powinien być 

wzór sprawozdania (rocznego, końcowego) z realizacji Programu). Pracownicy IZ i IP jako dobrą 

praktykę powinni również przypominać z wyprzedzeniem o konieczności przedłożenia 

sprawozdań oraz konsultacji treści sprawozdań przed ostatecznym złożeniem dokumentu przez 

realizatora. Pozwoli to na sprawniejszą realizację przedsięwzięcia oraz uniknięcie opóźnień 

w przekazywaniu prawidłowych, kompletnych sprawozdań. Spowoduje to jednak zwiększone 

obciążenie dla osób odpowiedzialnych za monitoring i sprawozdawczość z ramienia IZ oraz IP. 

 W ramach przyszłego Programu należy uwzględnić, że zbadanie tego efektu będzie wymagało 

działań prowadzonych w dłuższym okresie – np. rok, dwa lata po zakończeniu Programu. Należy 

w ramach budżetu Programu lub środków własnych samorządu województwa przewidzieć 

środki na zbadanie populacji dzieci, u których wykryto wadę słuchu w rok lub dwa lata po 

zakończeniu Programu. Pozwoli to na określenie rzeczywistej skali zmian, która zaszła w zdrowiu 

dzieci, u których zdiagnozowano wadę słuchu. 

 W ramach przyszłego Programu należy położyć większy nacisk na informowanie i przypominanie 

rodzicom oraz opiekunom prawnym o konsekwencjach niepodjęcia leczenia u dzieci z wadą 

słuchu.  

 Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji wyceny poszczególnych działań w ramach Programu. 

Należy w tym celu przeprowadzić weryfikację czy koszty, które są przewidziane w Programie 

odpowiadają stawkom rynkowym. Nawiązując do uzyskanych wyników zaleca się aktualizację 

kosztów jednostkowych badania. Wiązać się to będzie jednak z dodatkową pracą, jaką będzie 

należało włożyć w przygotowanie Programu dla przyszłej perspektywy finansowej. 
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SUMMARY 

Present evaluation study concerns the implementation of measures undertaken under the hearing 

screening Programme designed for first grade students of primary schools in the Mazowieckie 

Voivodeship. Conducted study led to the assessment of objectives and effects achieved as a result of the 

implemented activities. 

Specific objectives and intended effects were achieved in a varying degree – such conclusion is reflected 

in the content of the report. 

Due to conducted evaluation study it was possible to identify difficulties that occurred at the stage of 

the implementation of the Programme and to indicate their probable causes. 

The analysis included both the existing data and the results of reactive tests carried out by the 

Contractor. 

The study resulted in conclusions and recommendations that will facilitate a more efficient 

implementation of similar projects in the scope of health policy programmes implemented by the 

Mazowieckie Voivodeship self-government in the future: 

 It shall be considered to conduct the study on a sample of children identified as the so-called 

high risk group - not including the whole population. For this reason a medical survey completed 

by parents or legal guardians of a child should be conducted in an in-depth manner. Such survey 

should provide the analysis with the information on whether there is a risk of hearing 

impairment. Surveys should be subjected to the analysis that would qualify or not qualify a given 

child to participate in the study. 

 An obligation to recruit participants for the study in various places should be introduced, leading 

to the increase of the scope of implemented projects. Information activities concerning the 

possibility of participating in the Programme should be conducted not only in schools, but also 

in different locations, for example health care centres, community centres, social assistance 

centres. Said obligation should be included in the Programme and in the competition 

regulations. 

 It is recommended to suggest the appointment of a project coordinator in a school, municipality 

or poviat (depending on the number of schools). The measure could be financed as part of the 

project executor's indirect costs. Appointing the coordinator would be a solution to numerous 

problems related to the implementation of support (e.g. setting the date of an information 

meeting), improving also the implementation of the Programme. A person from the local 

environment (e.g. guidance counselor in a school, secretary employee, nurse, social worker or 

municipality office employee) would be trusted by parents in a more considerable scope than 
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the employee of the executor of the project, leading to the possibility to have a positive impact 

on the number of participants in a research. 

 The recommendation for the future Programme concerns the introduction of a detailed 

template of reports that should be submitted by the Beneficiary to the Managing Authority (the 

party implementing the Programme). A template for the report from the implementation 

(annual, final) should constitute an attachment to the co-financing Agreement. As a good 

practice, the employees of the Managing Authority and the Intermediate Institution should also 

remind beneficiaries in advance about the need to submit reports and to consult the content of 

reports before the final submission of the document by the implementer. Such measure would 

lead to a more efficient implementation of the project and to counteract delays in submitting 

correct and complete reports. However, such conduct would increase the workload for the units 

responsible for monitoring and reporting on behalf of the MA and II. 

 The implementation of the Programme in the future should include the fact that the research of 

this effect will require long-term activities - for example one or two years after the completion 

of the Programme. Funds should be set for examining the population of children with a hearing 

impairment detected one or two years after the end of the Programme, as part of the 

Programme budget or own resources of the voivodeship self-government. Such approach would 

determine the actual scale of changes that occurred in the scope of the health of children who 

were diagnosed with a hearing impairment. 

 The Programme in the future should include provisions regarding reporting possible negligence 

in undertaking diagnostic or therapeutic activities with children with a hearing impairment. The 

guidance counsellor in school or a General Practitioner in a health centre are in contact with 

both the child and their parents/legal guardians (also after the Programme is completed), which 

will translate into the engagement in the student's problem and counteracting situations when 

the child's parents/guardians underestimate the health problem and do not take medical/ 

therapeutic measures. In the case when the problem is underestimated by parents, such person 

might take appropriate actions (e.g. to report the problem occurring in a given family to a social 

assistance centre). 

 It is recommended to update the appraisal of individual activities under the Programme. The 

verification (conducted, for example, in the form of an audit) should identify whether the costs 

foreseen in the Programme correspond to market rates. Unit costs of the research should be 

updated referring to achieved results. However, such measure would require additional 

workload in the scope of the preparation of the Programme for the future financial perspective. 
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WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W TEKŚCIE 

Skrót Rozwinięcie skrótu 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

CAWI 
Ankieta internetowa  

(z j. ang. Computer-Assisted Web Interview) 

CATI 
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo  

(z j. ang. computer-assisted telephone interviewing) 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

FGI 
Zogniskowany wywiad grupowy  

(z j. ang. ocus group interview) 

IDI 
Indywidualny wywiad grupowy  

(z j. ang. In-depth interview) 

IP  

(lub: IP RPO WM 2014-2020) 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

IZ 

(lub: IZ RPO WM 2014-2020) 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Program  

(lub: RPZ) 

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa 

Mazowieckiego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla 

uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa 

mazowieckiego” 

Realizator 
Realizator Programu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  

w Kajetanach 

RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

RPO WM  

(lub: RPO WM 2014-2020) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA 

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badań mających służyć ocenie realizacji Regionalnego 

Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych 

słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”. 

1.2. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA 

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem następującej metodologii: 

1. Analiza danych zastanych (desk research); 

2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WM 2014-2020; 

3. Ankiety internetowe (CAWI) z personelem odpowiedzialnym za wykrywanie zaburzeń 

słuchowych, diagnostykę oraz działania informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia; 

4. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z: 

4.1. Rodzicami dzieci poddanych badaniu; 

4.2. Personelem pedagogicznym uczestniczącym w działaniach informacyjno-edukacyjnych; 

4.3. Personelem medycznym uczestniczącym w szkoleniach; 

5. Triada z udziałem Realizatora Programu; 

6. Benchmarking; 

7. Studia przypadku (case study) oraz przeprowadzane na ich potrzeby indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI) z: 

7.1. Rodzicami dzieci poddanych badaniu; 

7.2. Personelem pedagogicznym uczestniczącym w działaniach informacyjno-edukacyjnych; 

7.3. Personelem medycznym uczestniczącym w szkoleniach; 

8. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WM omawiający 

rekomendacje; 

9. Panel ekspertów; 

10. Analizy eksperckie. 
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1.3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE BADANIA 

Celem głównym badania była ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu 

Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół 

podstawowych województwa mazowieckiego”. 

Cele szczegółowe badania to: 

1. Ocena osiągnięcia stopnia/poziomu celu głównego RPZ. 

2. Ocena osiągnięcia stopnia/poziomów poszczególnych celów szczegółowych RPZ. 

3. Ocena zgłaszalności do programu. 

4. Ocena osiągnięcia oczekiwanych efektów określonych w RPZ. 

5. Ocena efektywności programu, zgodnie z miernikami efektywności w ramach realizacji RPZ, 

oraz stopnia osiągniętych wartości mierników. 

6. Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwiązania. 

7. Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu. 

8. Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestników/osób objętych wsparciem lub rodziców/ 

opiekunów lub innych interesariuszy programu, w zakresie: 

8.1. organizacji RPZ w tym: 

a. ocena uczestnictwa w RPZ, 

b. działań realizatora/beneficjenta w ramach RPZ, 

c. celowości realizacji RPZ w latach następnych, 

8.2. działań edukacyjnych w tym: 

a. poziomu przekazanej wiedzy, 

b. formy przekazania wiedzy, 

c. użyteczność przekazanej wiedzy, 

d. wykorzystywania w życiu codziennym zdobytej wiedzy, 

e. przekazywania zdobytej wiedzy osobom z otoczenia; 

8.3. zmian (pozytywne, negatywne lub bez zmiany) w: 

a. stanie zdrowia, 

b. stylu życia, 

które zaszły u uczestników RPZ/osób objętych wsparciem lub osób z ich otoczenia 

w wyniku uczestnictwa w RPZ. 
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1.4. OBSZARY I PYTANIA BADAWCZE 

Badanie pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze w ramach 

poszczególnych obszarów badawczych: 

OBSZAR I: Ocena osiągnięcia poziomu/ stopnia celu głównego RPZ 

1. Czy został osiągnięty cel główny RPZ tj.: zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości 

zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego 

oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym 

uszkodzeniem słuchu w okresie realizacji programu. 

OBSZAR II: Ocena osiągnięcia poziomów/stopni celów szczegółowych RPZ 

2. Czy zostały osiągnięte cele szczegółowe RPZ tj.: 

2.1. zahamowanie dalszego rozwoju zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym 

niedosłuchem, 

2.2. obniżenie kosztów leczenia uszkodzenia słuchu i związanych z tym powikłań, 

2.3. minimalizowanie konsekwencji wad słuchu poprzez odpowiednie działania terapeutyczne, 

2.4. zwiększenie świadomości rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej wiedzy 

na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy, 

2.5. szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu, 

2.6. niwelowanie ograniczeń w rozwoju edukacyjnym i społecznym dzieci poprzez wcześnie 

podjęte leczenie wykrytych zaburzeń słuchu. 

3. Jeżeli cele szczegółowe RPZ nie zostały osiągnięte, to jakie były przyczyny ich nieosiągnięcia? 

OBSZAR III: Ocena zgłaszalności do programu 

4. W jakim stopniu działania informacyjne (akcja informacyjna) o programie przyczyniły się 

do wzrostu zgłaszalności na badania biorąc pod uwagę poszczególne grupy docelowe do których 

skierowany był program (dzieci, rodzice/opiekunowie, personel pedagogiczny? 

5. Jakie obawy związane ze skorzystaniem wsparcia w ramach RPZ mieli uczestnicy/osoby, które 

otrzymały wsparcie w ramach RPZ, zanim wzięli udział w programie? 

6. Które działania informacyjne są, w opinii poszczególnych grup docelowych, do których 

skierowany był program (dzieci, rodzice/opiekunowie, personel pedagogiczny), najbardziej 
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wiarygodne (w największym stopniu zachęciły poszczególne grupy docelowe do uczestnictwa w 

Programie)? 

7. Z jakich źródeł poszczególne grupy docelowe, do których skierowany był program (dzieci, 

rodzice/opiekunowie, personel pedagogiczny) dowiadywały się najczęściej o możliwości 

zgłoszenia na badania? 

8. Z jakich źródeł poszczególne grupy docelowe, do których skierowany był program (dzieci, 

rodzice/opiekunowie, personel pedagogiczny) korzystały najczęściej w celu pogłębienia 

informacji o możliwości zgłoszenia się na badania? 

9. Jakie niewykorzystane w ramach RPZ działania informacyjne należy wykorzystać w przypadku 

RPZ realizowanych w przyszłości w celu skuteczniejszego docierania do poszczególnych grup 

docelowych? 

OBSZAR IV: Ocena osiągnięcia oczekiwanych efektów określonych w RPZ 

10. Czy zostały osiągnięte oczekiwane efekty określone w RPZ: 

10.1. zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchowych poprzez odpowiednie 

działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne, 

10.2. zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu, 

10.3. zwiększenie wiedzy dotyczącej higieny słuchu, 

10.4. zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu, 

10.5. zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie 

wykonywania przesiewowych badań słuchu, 

10.6. zwiększenie dostępności do badań słuchu w rejonach pozamiejskich, 

10.7. zwiększenie umiejętności i kompetencji personelu medycznego w wykrywaniu wad słuchu 

u dzieci, 

10.8. określenie skali problemu wad słuchu u dzieci z terenu województwa mazowieckiego. 

11. Na ile i w jaki sposób program przyczynił się do zwiększenia wykrywalności danej choroby? 

OBSZAR V: Ocena efektywności programu, zgodnie z miernikami efektywności w ramach realizacji RPZ 

12. Jakie zostały osiągnięte wartości następujących mierników efektywności w ramach realizacji 

RPZ: 

12.1. liczba dzieci uczestniczących w programie, 

12.2. odsetek dzieci z województwa mazowieckiego uczestniczących w programie, 
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12.3. liczba dzieci, u których przeprowadzono badanie, 

12.4. liczba dzieci, które nie zostały objęte programem ze względu na nie spełnienie wymogów 

formalnych określonych w RPZ, 

12.5. określenie rodzajowe i ilościowe wyłączenia lub niepełnego uczestnictwa w programie, 

12.6. liczba dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchowe lub skierowano do dalszej 

diagnostyki, 

12.7. liczba rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach informacyjno-

edukacyjnych, 

12.8. liczba personelu pedagogicznego uczestniczących w działaniach informacyjno-

edukacyjnych, 

12.9. liczba personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach, 

12.10. ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 

uczestników. 

13. Czy działania zrealizowane w ramach RPZ są efektywne pod względem kosztowym? 

OBSZAR VI: Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwiązania 

14. Czy wystąpiły czynniki utrudniające osiągnięcie założonych celów? Jakie to były czynniki? 

15. Czy wystąpiły czynniki utrudniające osiągnięcie założonych efektów ? Jakie to były czynniki? 

16. Czy wystąpiły czynniki utrudniające osiągnięcie założonych mierników? Jakie to były czynniki? 

17. Czy Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 zidentyfikowała jakieś problemy podczas 

wdrażania, monitorowania RPZ? 

18. Czy Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 zidentyfikowała jakieś problemy podczas 

wdrażania, realizowania i monitorowania RPZ? 

19. Czy beneficjenci/Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca zidentyfikowali jakieś 

problemy podczas realizowania i monitorowania RPZ? 

20. Jakie to były problemy? Czy i w jaki sposób zostały rozwiązane zidentyfikowane problemy? 

21. Czy zostały wprowadzone działania modyfikujące w związku z problemami wykrytymi podczas 

wdrażania, realizowania i monitorowania RPZ? 

22. Czy działania dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach zostały prawidłowo zaplanowane 

(były trafne w stosunku do grupy docelowej, skuteczne)? 

23. Jakie można wskazać rozwiązania niwelujące zidentyfikowane problemy we wdrażaniu RPZ? 

24. Jakie doświadczenia z dotychczasowego wdrażania RPZ można wykorzystać po 2020 roku? 
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25. Czy personel odpowiedzialny za wykrywanie zaburzeń słuchowych oraz diagnostykę, działania 

informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia napotykał na problemy podczas realizowania działań 

w ramach RPZ, a jeśli tak, to jakie to były problemy? 

26. Czy uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ natrafiali na problemy podczas 

udziału w programie, a jeśli tak, to jakie to były problemy?  

OBSZAR VII: Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu 

27. Jak uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ oceniają: 

27.1. stosunek beneficjenta/realizatora do uczestnika (życzliwość, zaangażowanie, troska 

o badanego), 

27.2. komunikatywność beneficjenta/realizatora (wyczerpujące i zrozumiałe przekazywanie 

informacji), 

27.3. zapewnianie przez beneficjenta/realizatora intymności uczestników podczas udzielania 

świadczeń, 

27.4. punktualność beneficjenta/realizatora, 

27.5. sprawność obsługi zapewnionej przez beneficjenta/realizatora. 

28. Czy uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ zgłaszali inne uwagi podczas 

wypełniania ankiety satysfakcji uczestnika programu? 

29. Czy uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ pozytywnie oceniają udział 

w programie? 

30. Czy uczestnicy/osoby, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ dokonaliby jakiś zamian 

w realizacji RPZ? Jeśli tak, to jakich? 

31. Czy oferowane w ramach programu świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy 

docelowej? Jakiego rodzaju dodatkowe/inne świadczenia należałoby dodać do programu 

w przyszłości? 

32. Czy w opinii uczestników/osób, które otrzymały wsparcie w ramach RPZ powinien być 

kontynuowany w następnych latach? 

33. Jak uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ oceniają 

poziom wiedzy przekazanej w trakcie uczestnictwa w nim? 

34. Jak uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ oceniają formę 

przekazania wiedzy w trakcie uczestnictwa w nim? 
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35. Czy uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ uważają, 

że wiedza przekazana w trakcie realizacji RPZ jest przydatna w codziennym życiu? 

36. Czy uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ, wykorzystują 

wiedzę przekazaną w trakcie realizacji RPZ? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

37. Czy uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ podzielili się 

z innymi osobami informacjami zdobytymi w ramach uczestnictwa w RPZ? 

38. Jakie informacje przekazane w trakcie realizacji RPZ zapamiętali uczestnicy/osoby, które brały 

udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ? 

39. Które z informacji przekazanych w trakcie realizacji RPZ uczestniczy/osoby, które brały udział 

w projekcie realizowanym w ramach RPZ uważają za najbardziej wartościowe? 

OBSZAR VIII: Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestników/osób objętych wsparciem 

40. Czy w opiniach uczestników RPZ/osób, które brały udział w projekcie realizowanym, w ramach 

RPZ przyczynił się on do pozytywnej zmiany w: 

40.1. stanie zdrowia RPZ/osób, które otrzymały wsparcie lub osób z ich otoczenia, 

40.2. stylu życia RPZ/osób, które otrzymały wsparcie lub osób z ich otoczenia. 

41. Jak uczestnicy/osoby, które brały udział w projekcie realizowanym w ramach RPZ uzasadniają 

swoje opinie w ww. zakresie? 

OBSZAR IX: Identyfikacja nieprzewidzianych w RPZ efektów realizacji programu 

42. Jakie nieprzewidziane w RPZ pozytywne efekty osiągnięto na skutek realizacji RPZ? 

43. Jakie nieprzewidziane w RPZ negatywne efekty osiągnięto na skutek realizacji RPZ? 

 

1.5. OPIS OKOLICZNOŚCI TOWARZYSZĄCYCH BADANIU 

Zawężając problematykę ubytku słuchu do obszaru kraju wskazać należy, że rozpowszechnienie wad 

słuchu w Polsce jest najczęstsze wśród dzieci w wieku 6-14 lat – problem ten dotyczy blisko 20% osób 

w tym wieku1. Na problem dotyczący wad słuchu u dzieci należy nałożyć kwestię związaną z brakiem 

świadomości rodziców w zakresie badań słuchu. 

                                                           
1
 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 2018”, Warszawa 2016, s. 14. 
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Z uwagi na powszechność problemu uznać należy, że przyjęcie i realizacja Programu są uzasadnione 

potrzebami mieszkańców obszaru, a także: 

 Perspektywą oszczędności – realizacja Programu powinna pozwolić na ograniczenie kosztów 

ponoszonych w przyszłości na takie dziedziny, jak np. laryngologia; 

 Możliwością podjęcia wczesnego leczenia w przypadku wykrycia wady słuchowej oraz 

zwiększeniem szansy na ograniczenie postępu wady; 

 Koniecznością edukacji rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz dzieci w zakresie profilaktyki; 

 Zmniejszeniem dyskomfortu dzieci i młodzieży, wynikających z występowania u nich wady 

słuchu, ich lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie. 

2. PROBLEMATYKA BADAŃ SŁUCHU W PROGRAMACH POLITYKI ZDROWOTNEJ 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2 (…) 

programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. Opracowywane programy mogą w szczególności dotyczyć: 

 ważnych zjawisk epidemiologicznych; 

 innych istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy 

świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych 

problemów; 

 wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do 

zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub o określonym problemie 

zdrowotnym3. 

Tematykę realizowanych regionalnych programów zdrowotnych, zatwierdzonych przez Prezesa AOTMiT 

przedstawia poniższy wykres. 

 

                                                           
2
 Art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1373, 1394 ze zm. 
3
 Por. art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 ze zm. 
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Wykres 1. Tematyka programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorządy województw 
w latach 2014-2019 [dane na dzień 23.08.2019] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
http://www.aotm.gov.pl/www/ [dane na dzień 23.08.2019]. 
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Najpopularniejsza tematyka programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorządy lokalne 

(powiatowe, gminne) oraz regionalne (wojewódzkie) obejmuje kwestię rehabilitacji ruchowej – zarówno 

wśród osób z dysfunkcjami ruchu nabytymi w dorosłym życiu (np. na wskutek nowotworów), jak też 

z dysfunkcjami wrodzonymi (wśród dzieci) oraz kwestię poprawy sytuacji zdrowotnej osób z chorobami 

onkologicznymi. Duży jest również odsetek programów obejmujących kwestie związane z chorobami 

cywilizacyjnymi, jak np. z cukrzycą, otyłością bądź problemami kadriologicznymi. Programy polityki 

zdrowotnej realizowane przez samorządy województw w 5,65% przypadków obejmowały wady słuchu. 

Województwo mazowieckie było pierwszym samorządem, który przygotował i wdrożył program polityki 

zdrowotnej dot. badań przesiewowych słuchu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Biorąc pod uwagę inne województwa, które w późniejszym czasie wprowadziły podobny 

program, należy zwrócić uwagę na następujące jednostki (w nawiasie podano rok pozytywnego 

zaopiniowania programu przez Prezesa AOTMiT)4: 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017-2018” (2016); 

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego: „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas 

szóstych szkoły podstawowej - Hej Słyszysz???” (2016); 

 Samorząd Województwa Łódzkiego: „Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla 

uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018-

2020” (2017); 

 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego: „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja 

zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021” 

(2018); 

 Samorząd Województwa Małopolskiego: „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci 

w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (2018); 

 Samorząd Województwa Lubelskiego: „Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń 

słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa 

lubelskiego na lata 2018-2021” (2018); 

 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego: „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń 

słuchu i mowy wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na lata 2020-2022” (2019). 

Należy również wskazać, że programy polityki zdrowotnej obejmujące problematykę badań 

przesiewowych słuchu były też realizowane na niższych szczeblach – w gminach i powiatach. Wśród 
                                                           
4
 Spośród podanych niżej programów wybrano 3, które zostały poddane analizie benchmarkingowej. 
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programów polityki zdrowotnej dotyczących badań słuchu, realizowanych przez samorządy gminne oraz 

powiatowe należy wymienić m.in.: 

 Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin 

na lata 2015-2020 (2015); 

 Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 

i gimnazjalnych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018 (2015); 

 „Słyszę i widzę”. Samorządowy program badań przesiewowych słuchu i wzroku dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu Bocheńskiego (2015); 

 Program badań przesiewowych słuchu dla -uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych 

na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019 (2016); 

 Program wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci w Gminie Drzewica na lata 

2016-2018 (2016); 

 Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019 (2016); 

 Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie 

Miasta Chorzów na lata 2018-2020 (2017); 

 Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych 

gminy Zbąszynek na lata 2018-2020 (2017); 

 Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół 

podstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój (2017); 

 Badania przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu Miasta Żory 

(2019). 

Powszechność problematyki badań przesiewowych słuchu w programach polityki zdrowotnej na różnych 

szczeblach świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką, ale również o wadze 

problemu we współczesnym świecie. 
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3. CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH BADANIA 

Analiza objęła następujące źródła danych wtórnych: 

1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WM 2014-2020: 

o 3 wywiady z przedstawicielami IZ RPO WM 2014-2020. 

o 2 wywiady z przedstawicielami IP RPO WM 2014-2020. 

2. Ankiety internetowe (CAWI) z personelem odpowiedzialnym za: 

o wykrywanie zaburzeń słuchowych – 3 badania ankietowe. 

o działania informacyjno-edukacyjne – 5 badań ankietowych. 

o szkolenia – 4 badania ankietowe. 

3. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z: 

o Rodzicami dzieci poddanych badaniu – 266 wywiadów. 

o Personelem pedagogicznym uczestniczącym w działaniach informacyjno-edukacyjnych – 

101 wywiadów. 

4. Triada z udziałem Realizatora Programu; 

5. Benchmarking; 

6. Studia przypadku (case study) oraz przeprowadzane na ich potrzeby indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI) z: 

o Rodzicami dzieci poddanych badaniu – 3 studia. 

o Personelem pedagogicznym uczestniczącym w działaniach informacyjno-edukacyjnych – 

2 studia. 

7. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z przedstawicielami IZ oraz IP RPO WM omawiający 

rekomendacje; 

8. Panel ekspertów. 
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4. OPIS WYNIKÓW BADANIA 

4.1. OCENA OSIĄGNIĘCIA STOPNIA/POZIOMU CELU GŁÓWNEGO RPZ 

„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa 

mazowieckiego na lata 2017-2018” (dalej: Regionalny Program Zdrowotny lub Program) został 

opracowany i wdrożony na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych5. Realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2017 r. 

do 30 czerwca 2019 r. Program został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;  Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne 

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie 

wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych. 

Ewaluowany Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji6 ze szczególnym wskazaniem na racjonalność założonego budżetu, potrzebę 

realizacji przedsięwzięcia oraz brak alternatywnych świadczeń dla populacji docelowej. 

Realizatorem Programu był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wyłoniony do realizacji zadania w drodze 

konkursowej. W ramach Programu podmiot ten zrealizował 41 projektów: 37 w powiatach oraz 

4 w miastach na prawach powiatu. Interwencja objęła uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 

z województwa mazowieckiego7. Ponadto Program objął działaniami informacyjno-edukacyjnymi 

rodziców bądź opiekunów uczniów, personel placówek oświatowych oraz personel medyczny. 

Głównym celem Programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu 

u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki 

diagnostycznej, leczniczej8. Całość Programu skoncentrowana była wokół czterech zasadniczych 

modułów: 

                                                           
5
 Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 

6
 Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 168/2016 z dnia 12 września 2016 r. o projekcie 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 
województwa mazowieckiego na lata 2017-2018. 
7
 Za wyjątkiem uczniów szkół m. st. Warszawy którzy objęci są podobnym badaniem na mocy uchwały nr VIII/141/2015 Rady 

m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych 
słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018. 
8
 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 2018”, Warszawa 2016, s. 18. 
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Realizacja Programu przez beneficjenta – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – skupiła się na czterech 

modułach odpowiadających zakresowo tematyce przewidzianej w Programie: 

 

4.1.1. CZY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY CEL GŁÓWNY RPZ TJ.: ZWIĘKSZENIE WCZESNEJ WYKRYWALNOŚCI 

I OCENA ILOŚCI ZABURZEŃ SŁUCHU U DZIECI KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ KOORDYNACJA OPIEKI DIAGNOSTYCZNEJ, LECZNICZEJ 

I TERAPEUTYCZNEJ U DZIECI Z WYKRYTYM USZKODZENIEM SŁUCHU W OKRESIE REALIZACJI 

PROGRAMU? 

Odnosząc zagadnienie do potrzeb regionu wskazać należy na spójność celów ewaluowanego Programu 

z celem strategicznym Społeczeństwo – Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego 

i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 roku (poprzez kierunki działań: Wyrównywanie szans edukacyjnych, Przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego, Integracja społeczna oraz Podnoszenie standardów funkcjonowania 

infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego). 

Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego przyczynić się mogła do osiągania spójności 

i konkurencyjności regionu. 

Liczba uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w latach 2017/2018 

i 2018/2019 wyniosła łącznie 112 572 osoby. Dane z realizacji Programu wskazują, że szkoły do 

Programu  zgłosiły 48 764 uczniów. Spośród tej liczby badanie wykonano u 39 773 dzieci. 

Moduł I:  
akcja 

informacyjna 

Moduł II: 
badanie 

przesiewowe 
słuchu 

Moduł III: 
działania 

informacyjno-
edukacyjne 

Moduł IV: 
szkolenia  

dla personelu 
medycznego 

Moduł I:  
akcja 

informacyjna 

Moduł II: 
spotkania 

informacyjno-
edukacyjne 

Moduł III: 
badania 

przesiewowe 
słuchu 

Moduł IV: 
konferencje 
szkoleniowe 

dla personelu 
medycznego 
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Wykres 2. Liczba uczestników Programu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z realizacji Programu. 

Spośród wszystkich dzieci, które zostały zgłoszone przez szkoły do uczestnictwa w Programie badań 

nie wykonano u 8 991 osób. Przyczynami były: 

 brak zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w badaniu, 

 niespełnianie przez dziecko kryteriów włączenia do Programu. 

Powyższe oznacza, że do badania zostało zgłoszone 43,3% dzieci z populacji uczniów klas I szkół 

podstawowych z województwa mazowieckiego, zaś przebadano 35,3% całej populacji. W ramach 

zrealizowanego badania przesiewowego słuchu zaburzenia zidentyfikowano wśród 15,3% badanych 

dzieci (6 112 osób). Wszystkie dzieci, u których zdiagnozowano wadę słuchu, zostały skierowane 

do dalszej diagnostyki i dalszego leczenia. 

 

 

 

Biorąc pod uwagę liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w Programie do dnia 30 czerwca 2019 r. osiągnięto wartość docelową wynoszącą 39 773 

osoby. Największy odsetek dzieci został zgłoszony do uczestnictwa w Programie w powiatach 

legionowskim oraz grodziskim, najniższy zaś – w powiatach kozienickim, żuromińskim i makowskim. 

112 572 

48 764 
39 773 

8 991 6 112 

Liczba uczniów klas I
ogółem

Liczba uczniów
zgłoszonych do

Programu

Liczba uczniów
poddanych badaniu

Liczba odmów
udziału w badaniu

Liczba wykrytych wad
słuchu

Odsetek dzieci zgłoszonych 
do Programu w populacji 

uczniów klas I:  
43,3%  

Odsetek dzieci poddanych 
badaniom w populacji 

uczniów klas I:  
35,3% 

Odsetek wykrytych wad 
słuchu wśród 

przebadanych uczniów:  
15,3% 
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Tabela 1. Liczba dzieci w wieku 6-7 lat ogółem oraz liczba dzieci zgłoszonych prze szkoły do uczestnictwa w Programie do 30 
czerwca 2019 r. w podziale na powiaty 

Powiat 
Liczba dzieci  

w wieku  
6 i 7 lat 

Liczba dzieci 
zgłoszonych 
przez szkoły  

do 
uczestnictwa  
w Programie 

Odsetek dzieci  
w wieku 6 i 7 lat 

zgłoszonych przez 
szkoły do 

uczestnictwa w 
Programie na tle 
wszystkich dzieci 

w powiecie 

Liczba dzieci  
z nieprawidło-
wym wynikiem 

Odsetek dzieci z 
nieprawidłowym 
wynikiem na tle 

wszystkich 
zgłoszonych 

Powiat gostyniński 855 460 53,80% 106 23,04% 

Powiat m. Płock 2 451 1798 73,36% 312 17,35% 

Powiat grójecki 2 129 1368 64,26% 210 15,35% 

Powiat piaseczyński 4 858 3113 64,08% 470 15,10% 

Powiat płocki 2 367 1143 48,29% 172 15,05% 

Powiat lipski 655 314 47,94% 46 14,65% 

Powiat płoński 1 792 924 51,56% 131 14,18% 

Powiat nowodworski 1 883 1051 55,82% 142 13,51% 

Powiat ciechanowski 1 889 769 40,71% 103 13,39% 

Powiat zwoleński 792 455 57,45% 60 13,19% 

Powiat makowski 993 397 39,98% 52 13,10% 

Powiat mławski 1 644 1229 74,76% 154 12,53% 

Powiat m. Ostrołęka 1 091 637 58,39% 77 12,09% 

Powiat otwocki 2 938 1688 57,45% 203 12,03% 

Powiat legionowski 3 078 2645 85,93% 309 11,68% 

Powiat sochaczewski 1 895 1278 67,44% 148 11,58% 

Powiat grodziski 2 418 2134 88,25% 242 11,34% 

Powiat łosicki 701 467 66,62% 51 10,92% 

Powiat ostrowski 1 512 936 61,90% 90 9,62% 

Powiat ostrołęcki 2 123 880 41,45% 83 9,43% 

Powiat kozienicki 1 234 323 26,18% 29 8,98% 

Powiat garwoliński 2 624 1444 55,03% 127 8,80% 

Powiat pruszkowski 4 055 2631 64,88% 225 8,55% 

Powiat miński 3 790 2218 58,52% 186 8,39% 

Powiat radomski 3 482 1509 43,34% 124 8,22% 

Powiat m. Radom 4 248 2901 68,29% 218 7,51% 

Powiat żyrardowski 1 761 1031 58,55% 75 7,27% 

Powiat wołomiński 6 442 2865 44,47% 206 7,19% 

Powiat sierpecki 1 082 678 62,66% 48 7,08% 

Powiat białobrzeski 803 483 60,15% 34 7,04% 

Powiat m. Siedlce 1 850 1176 63,57% 80 6,80% 

Powiat węgrowski 1 447 972 67,17% 65 6,69% 

Powiat siedlecki 1 827 1269 69,46% 84 6,62% 

Powiat żuromiński 809 319 39,43% 19 5,96% 
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Powiat 
Liczba dzieci  

w wieku  
6 i 7 lat 

Liczba dzieci 
zgłoszonych 
przez szkoły  

do 
uczestnictwa  
w Programie 

Odsetek dzieci  
w wieku 6 i 7 lat 

zgłoszonych przez 
szkoły do 

uczestnictwa w 
Programie na tle 
wszystkich dzieci 

w powiecie 

Liczba dzieci  
z nieprawidło-
wym wynikiem 

Odsetek dzieci z 
nieprawidłowym 
wynikiem na tle 

wszystkich 
zgłoszonych 

Powiat przasnyski 1 197 559 46,70% 31 5,55% 

Powiat sokołowski 1 081 615 56,89% 32 5,20% 

Powiat warszawski zach. 2 831 1453 51,32% 72 4,96% 

Powiat wyszkowski 1 720 1192 69,30% 58 4,87% 

Powiat przysuski 796 413 51,88% 19 4,60% 

Powiat pułtuski 1 124 551 49,02% 21 3,81% 

Powiat szydłowiecki 860 476 55,35% 17 3,57% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 22.08.2019) 

oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
W opinii osób uczestniczących w panelu ekspertów cel główny Programu został osiągnięty, jednak 

jedynie częściowo. Wskazano jednak, że pomimo, iż badaniami objęto jedynie część populacji, miał on 

wpływ na zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu. Bilans dziecka sześcioletniego obejmuje bardzo 

prostą metodologię wykrywania zaburzeń, nie zaś (tak, jak w Programie) badania otoskopowe 

i audiologiczne, które są skuteczniejsze i dają bardziej precyzyjne wyniki. Wskazywano jednak, że równie 

istotne, jak zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu, było zwiększenie świadomości rodziców 

dotyczącej profilaktyki słuchu. 

Niewątpliwie działania przyniosły efekt w postaci zwiększenia wczesnej wykrywalności i późniejszej 

koordynacji opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu. 

Relatywnie niewielka, w stosunku do założeń, liczba dzieci objętych badaniami nie pozwala jednak na 

stwierdzenie, że na obszarze województwa dokonano kompleksowej oceny skali zaburzeń słuchu wśród 

uczniów klas I szkół podstawowych – badaniami nie zostało bowiem objęte blisko 65% populacji 

docelowej. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że cel główny został osiągnięty jedynie częściowo. 

4.2. OCENA OSIĄGNIĘCIA STOPNIA/POZIOMÓW POSZCZEGÓLNYCH CELÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH RPZ 

Cele szczegółowe ewaluowanego Programu obejmują: 

1. zahamowanie dalszego rozwoju zaburzeń słuchu i powikłań związanych z wykrytym 

niedosłuchem, 

2. obniżenie kosztów leczenia uszkodzenia słuchu i związanych z tym powikłań, 
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3. minimalizowanie konsekwencji wad słuchu poprzez odpowiednie działania terapeutyczne, 

4. zwiększenie świadomości rodziców, pracowników oświatowych dotyczącej wiedzy na temat 

czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy, 

5. szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu, 

6. niwelowanie ograniczeń w rozwoju edukacyjnym i społecznym dzieci poprzez wcześnie podjęte 

leczenie wykrytych zaburzeń słuchu9. 

W opinii Ewaluatora stopień osiągnięcia celów szczegółowych Programu jest jednak zróżnicowany, co 

opisano w dalszej części niniejszego rozdziału. 

4.2.1. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE CELE SZCZEGÓŁOWE RPZ: ZAHAMOWANIE DALSZEGO ROZWOJU 

ZABURZEŃ SŁUCHU I POWIKŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKRYTYM NIEDOSŁUCHEM, MINIMALIZOWANIE 

KONSEKWENCJI WAD SŁUCHU POPRZEZ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE? 

Zgodnie z danymi z realizacji programu polityki zdrowotnej, dostarczonymi przez beneficjenta, do dalszej 

diagnostyki i leczenia zostało skierowanych 6 112 dzieci – są to wszystkie osoby, u których wykryto 

zaburzenie słuchu w ramach Programu. 

Zagadnienie to zostało również poruszone w ramach badań reaktywnych: rodzice dzieci, u których 

wykryto zaburzenie słuchu zostali zapytani o to, czy podjęli dalsze działania służące zahamowaniu 

rozwoju wykrytej wady. Zdecydowana większość respondentów (77,78%) zadeklarowała podjęcie 

dalszych kroków, wskazując na wizytę z dzieckiem u laryngologa bądź u audiologa oraz przeprowadzenie 

dodatkowych badań diagnostycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że 22,22% rodziców nie podjęło 

dodatkowych działań, pomimo zdiagnozowania u ich dzieci zaburzeń słuchu i otrzymanej instrukcji 

dalszego postępowania w celu diagnozowania/leczenia wady. 

                                                           
9
 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów 

klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 2018”, Warszawa 2016, s. 18. 
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Wykres 3. Czy po wykryciu u Pani/Pana dziecka wady słuchu podjęła Pani (podjął Pan) jakieś dalsze działania w celu 
zahamowania rozwoju tej wady? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Eksperci uczestniczący w panelu przeprowadzonym na potrzeby niniejszej ewaluacji wskazali, że w celu 

zahamowania dalszego rozwoju wad, które zostały wykryte w ramach badań przesiewowych, informacja 

o niepokojącym wyniku badania powinna trafiać do lekarzy rodzinnych. Jest to jednak niemożliwe, 

biorąc pod uwagę istniejące prawodawstwo dotyczące finansowania przedsięwzięć zdrowotnych. Z tego 

względu, w celu lepszej koordynacji należałoby przekazywać informację do pedagoga szkolnego (lub 

innej osoby w przypadku, jeśli badanie odbywa się np. w ośrodku pomocy społecznej lub innym 

miejscu), który z uwagi na pełnioną funkcję ma bliski kontakt z uczniami i ich rodzicami bądź opiekunami 

prawnymi. Można rozważyć możliwość ponownego badania dzieci, np. za rok bądź dwa lata, w celu 

oszacowania, czy odsetek wyników wskazujących na wadę uległ zmniejszeniu, czy też nie – badania 

powinny być przeprowadzone na tej samej populacji – tj. na grupie drugo- bądź trzecioklasistów. 

Dopiero takie działanie pozwoliłoby ocenić stopień osiągnięcia celów szczegółowych Programu. W opinii 

Ewaluatora należałoby jednak wprowadzić zmianę polegającą na badaniu jedynie dzieci z grupy 

tzw. podwyższonego ryzyka. Ankieta medyczna, która jest przeprowadzana wśród rodziców przed 

przystąpieniem do Programu, powinna być bardziej szczegółowa i powinna obejmować pytania, które 

będą stanowiły kryteria włączenia do Programu (np. choroby słuchu w rodzinie, częstość słuchania przez 

dziecko głośnej muzyki itp.). Pozwoli to ograniczyć koszty realizacji Programu oraz zakwalifikowanie 

do udziału tej grupy dzieci, w przypadku których istnieje rzeczywiste ryzyko występowania wady słuchu. 

Podsumowując cel szczegółowy pn. zahamowanie dalszego rozwoju zaburzeń słuchu i powikłań 

związanych z wykrytym niedosłuchem został osiągnięty w dużym stopniu. Należałoby jednak rozważyć, 

czy w zakresie monitorowania dalszych losów dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenie słuchu, 

nie należałoby prowadzić dokumentacji poprojektowej. 

77,78% 

22,22% 
Tak

Nie
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4.2.2. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE CELE SZCZEGÓŁOWE RPZ: OBNIŻENIE KOSZTÓW LECZENIA 

USZKODZENIA SŁUCHU I ZWIĄZANYCH Z TYM POWIKŁAŃ 

Analiza danych dostarczonych przez Beneficjenta pozwoliła na stwierdzenie, że wynik badania 

wskazujący na wady słuchu uzyskano poprzez badania otoskopowe oraz audiologiczne. W ramach badań 

wykryto zaburzenia narządu słuchu, które możliwe są do leczenia na wczesnym etapie i nie w każdym 

przypadku przesądzają jednoznacznie o wystąpieniu wady, wykryto m.in.: 

 Czopy woszczynowe i obecność ciał obcych w uchu; 

 Płyn surowiczy w uchu; 

 Stan zapalny ucha środkowego; 

 Wąskie przewody słuchowe. 

Wykryte nieprawidłowości przy odpowiedniej opiece leczniczej nie muszą powodować ubytku słuchu ani 

trwałej wady, należy zatem wskazać, że wczesna wykrywalność przyczynia się do obniżenia późniejszych, 

ewentualnych kosztów leczenia. 

4.2.3. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE CELE SZCZEGÓŁOWE RPZ: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI RODZICÓW, 

PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH DOTYCZĄCEJ WIEDZY NA TEMAT CZYNNIKÓW POWODUJĄCYCH 

NABYTE WADY SŁUCHU ORAZ ICH OBJAWY, SZERZENIE WIEDZY NA TEMAT PROFILAKTYKI 

USZKODZEŃ SŁUCHU I HIGIENY SŁUCHU 

Ankieta wiedzy, przeprowadzana wśród uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych (łącznie 

przeprowadzono 9 405 ankiet) wskazuje na znaczące zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczących 

czynników powodujących nabyte wady słuchu. W każdym roku, w którym przeprowadzano badania 

ankietowe z uczestnikami spotkań informacyjno-edukacyjnych (2017-2019) średnia liczba punktów 

zdobytych przez osoby wypełniające ankiety wyniosła 4,7-4,8 (w skali 0-5 punktów). Analiza uzyskanych 

wyników pozwala na stwierdzenie, że opisywane cele szczegółowe zostały w bardzo dużym stopniu 

osiągnięte. 

Analizując kwestię tego, w jakim stopniu realizacja Programu wpłynęła na zwiększenie świadomości 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci i pracowników oświatowych w zakresie wiedzy na temat 

czynników powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy oraz szerzenie wiedzy na temat 

profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu Wykonawca posłużył się badaniami reaktywnymi (CATI). 

Zarówno rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w badaniach przesiewowych, jak też pracownicy 

placówek oświatowych biorący udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych wskazali, 

że uczestnictwo w Programie wpłynęło na ich styl życia i pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat 
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profilaktyki słuchu: wpływ taki potwierdziło 78,26% rodziców. W przypadku personelu placówek 

oświatowych zaobserwowano, że wpływ uczestnictwa w spotkaniu na świadomość w zakresie 

profilaktyki i wad słuchu był zróżnicowany. 

Wykres 4. Czy dzięki udziałowi w spotkaniu uzyskała lub poszerzyła Pani/uzyskał lub poszerzył Pan swoją wiedzę o tym, jak 
dbać o słuch? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Wykres 5. W jakim stopniu udział w spotkaniu wpłynął na zwiększenie Pani/Pana wiedzy i świadomości na temat wad słuchu 
oraz ich profilaktyki? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Osoby biorące udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych zostały również poproszone 

o wskazanie, czy wykorzystują uzyskaną podczas uczestnictwa wiedzę w życiu codziennym. 

Obserwowalna jest wyraźna różnica pomiędzy odpowiedziami rodziców a odpowiedziami personelu 

placówek edukacyjnych. 67,39% rodziców wskazało, że wykorzystuje zdobytą dzięki spotkaniom wiedzę, 

78,26% 

1,09% 

20,65% 

Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć

0,99% 

28,71% 

21,78% 

15,84% 

32,67% 

W bardzo dużym
stopniu

W raczej dużym
stopniu

W przeciętnym
stopniu

W raczej małym
stopniu

W bardzo małym
stopniu
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zaś tylko 2,17% respondentów jednoznacznie temu zaprzeczyło. W przypadku personelu placówek 

oświatowych wiedzę wykorzystuje jedynie 24,75% osób, a blisko połowa udzieliła odpowiedzi 

przeczącej. 

Wykres 6. Czy wykorzystuje Pani/Pan zdobytą wiedzę o 
konieczności dbania o słuch w codziennym życiu? 

Wykres 7. Czy wykorzystuje Pani/Pan uzyskaną na spotkaniu 
wiedzę w życiu codziennym? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci 
uczestniczącymi w spotkaniach informacyjno-
edukacyjnych. 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych 
uczestniczącym w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Badane osoby zostały również poproszone o wskazanie, w jaki sposób wykorzystują nabytą wiedzę. 

Z odpowiedzi uzyskanych zarówno od rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w badaniu, 

jak też od personelu placówek edukacyjnych wynika, że informacje dot. zaburzeń słuchu i profilaktyki są 

obecne w rozmowach respondentów z innymi osobami – w rodziną bądź znajomymi. Należy jednak 

zauważyć, że co trzeci nauczyciel pomimo uzyskanej podczas spotkania wiedzy nie zmienił nic w stylu 

życia. 

67,39% 

2,17% 

30,43% 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

24,75% 

48,51% 

26,73% 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć
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Wykres 8. W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan zdobytą wiedzę o konieczności dbania o słuch w codziennym życiu? 

 
Odpowiedzi sumują się do ponad 100% z uwagi na możliwość wskazania przez respondenta więcej niż 1 odpowiedzi. 

W ramach odpowiedzi „w inny sposób” respondenci wskazywali na unikanie głośnych miejsc (np. dyskotek) oraz 

zaprzestanie czyszczenia uszu patyczkami higienicznymi i przejście na mniej inwazyjne metody czyszczenia uszu. 

Badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczącym w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

 

Wykres 9. W jaki sposób udział w spotkaniu wpłynął na Pani styl życia? 

  
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczącym w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

W przypadku nauczycieli uzyskana wiedza jest również przekazywana uczniom, przy czym należy zwrócić 

uwagę na relatywnie niewysoki odsetek osób, które to zadeklarowały. Niski odsetek może dziwić, biorąc 

pod uwagę edukacyjny walor spotkania oraz zaangażowaną w te spotkania grupę interesariuszy. 

Oczekiwanym byłoby, gdyby nauczyciele w większym stopniu przekazywali wiedzę z tego zakresu swoim 

podopiecznym. Spośród personelu placówek oświatowych, który zadeklarował, że wykorzystuje wiedzę 

uzyskaną na spotkaniu w życiu codziennym, największy odsetek badanych (45,95%) wskazał, 

że informacjami dzieli się z rodziną i znajomymi. Niemal co trzecia osoba (29,73%) wskazała, że zmieniła 

75,81% 

38,71% 

22,58% 

6,45% 

Jestem świadoma/y, że badania trzeba powtarzać
w przyszłości

Dziele się informacjami z rodziną lub znajomymi

Rzadziej słucham głośnej muzyki

W inny sposób

40,68% 

23,73% 

2,54% 

33,05% 

Mam świadomość tego, że trzeba regularnie badać
słuch

Przekazuję moją wiedzę o zdrowiu słuchu rodzinie lub
znajomym

Rzadziej słucham głośnej muzyki

Udział w spotkaniu nie wpłynął na mój styl życia
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swój styl życia, by bardziej dbać o słuch. Co piąty badany wskazał, że uzyskaną wiedzę przekazuje swoim 

uczniom. Niewielki odsetek personelu placówek oświatowych w wyniku uczestnictwa w spotkaniu 

informacyjnym podjął decyzję o tym, by poddać się profilaktycznemu badaniu słuchu. 

Wykres 10. W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan uzyskaną na spotkaniu wiedzę w życiu codziennym? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczącym w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań należy wskazać, że cel szczegółowy Programu dotyczący 

zwiększenia świadomości rodziców i pracowników oświatowych w zakresie wiedzy na temat czynników 

powodujących nabyte wady słuchu oraz ich objawy został osiągnięty w zróżnicowanym stopniu 

w różnych grupach. Większe efekty zauważalne są w odniesieniu do rodziców i opiekunów dzieci – 

w tym przypadku można uznać je za zadowalające. W odniesieniu do personelu placówek oświatowych 

obserwuje się bardzo niewielkie efekty. W tym zakresie cel nie został osiągnięty na zadowalającym 

poziomie. 

Osoby uczestniczące w panelu ekspertów wskazały, że opisywane cele szczegółowe zostały osiągnięte 

w dużym stopniu – rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy pozyskali wiedzę z zakresu profilaktyki i 

higieny słuchu dzięki pozyskanym wskazówkom będą dbali o słuch całej rodziny – również swój i innych 

dzieci znajdujących się pod ich opieką. W mniejszym stopniu cel osiągnięto w odniesieniu do nauczycieli, 

zaś w najmniejszym zakresie – w odniesieniu do personelu medycznego. Eksperci wskazywali jednak, 

że badania przesiewowe dla uczniów klas I szkół podstawowych miały oddźwięk w szerszym gronie – 

informacja pojawiała się w szkole, zatem miały do niej dostęp również uczniowie ze starszych klas oraz 

ich rodzice/opiekunowie. Zwiększyła się zatem świadomość występowania problemu dotyczącego 

profilaktyki słuchu ogółem. 

2,70% 

21,62% 

29,73% 

45,95% 

Poddałam/em się badaniu słuchu

Przekazuję ją moim uczniom

Zmieniłam/em swój styl życia, by bardziej dbać o
słuch

Przekazuję ją rodzinie i znajomym
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4.2.4. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE CELE SZCZEGÓŁOWE RPZ: NIWELOWANIE OGRANICZEŃ W ROZWOJU 

EDUKACYJNYM I SPOŁECZNYM DZIECI POPRZEZ WCZEŚNIE PODJĘTE LECZENIE WYKRYTYCH 

ZABURZEŃ SŁUCHU? 

Rodzice dzieci, u których w wyniku badań przesiewowych wykryto wadę słuchu wskazali, że miało to 

wpływ na rozwój dzieci w środowisku, w którym przebywają. Znaczenie badań przejawia się poprzez: 

 Zwiększenie świadomości dziecka w zakresie problemu zdrowotnego, który go dotyczy; 

 Większa uwaga przykładana przez nauczycieli do tego, by dziecko siedziało bliżej biurka 

nauczyciela i lepiej słyszało przekazywane treści; 

 Zmiana przyzwyczajeń w zakresie higieny uszu – rezygnacja z patyczków higienicznych na rzecz 

płynu do czyszczenia uszu. 

Badania case study wskazały, że w przypadku dzieci, u których wykryto wadę słuchu i podjęto działania 

zaradcze, poprawiły się wyniki w nauce. Miały na to wpływ zarówno działania rodziców/opiekunów 

(np. dbałość o unikanie przez dziecko hałasu), jak również działania nauczycieli (np. sadzanie dziecka 

bliżej tablicy, zwracanie uwagi na to, czy dziecko usłyszało istotne informacje i ewentualne powtarzanie 

treści). Działania te z pewnością pozwoliły zniwelować ograniczenia społeczno-edukacyjne dzieci 

z wykrytą wadą słuchu. 

 

4.2.5. JEŻELI CELE SZCZEGÓŁOWE RPZ NIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE, TO JAKIE BYŁY PRZYCZYNY ICH 

NIEOSIĄGNIĘCIA? 

Na niezadowalający poziom realizacji celu szczegółowego w opinii Ewaluatora należy zwrócić uwagę 

w przypadku celu pn. szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu. Należy 

przy tym zwrócić uwagę na: 

 Zróżnicowane wyniki badań reaktywnych przeprowadzone przez Wykonawcę badania 

w odniesieniu do rodziców i nauczycieli oraz niższe efekty zidentyfikowane wśród personelu 

pedagogicznego. 

 Dotarcie w ramach Programu jedynie do 43,3% założonej populacji uczniów. 

 Realizacja szkoleń dla personelu medycznego na poziomie 2,28% zakładanej wielkości. 

Na poziom realizacji celów szczegółowych mogły mieć wpływ czynniki zidentyfikowane w ramach 

wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WM 

2014-2020: 
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 Trudności z rekrutacją szkół, wynikające ze zmian wprowadzonych reformą edukacji (szkoły były 

zajęte kwestiami organizacyjnymi, co może stanowić jedną z przyczyn relatywnie niewielkiego 

odzewu z ich strony).  

 Brak Programu finansowanego ze środków EFS, na podstawie których można by było się 

wzorować (Program Województwa Mazowieckiego był pierwszym programem polityki 

zdrowotnej dot. wad słuchu w kraju). 

 Konkurencyjne badania, oferowane ze strony firm komercyjnych. 

 Nieufność i niechęć rodziców związana z tym, że w przeszłości byli namawiani na podobne 

badanie przez firmy komercyjne (badania były płatne i postrzegane przez rodziców jako chęć 

namówienia ich na zakup aparatu słuchowego). 

 Protest nauczycieli (czasowy brak odbywania się zajęć szkolnych, który uniemożliwiał realizację 

działań projektowych w szkołach). 

Problemy te mogły mieć istotne znaczenie dla realizacji celów szczegółowych – m.in. z uwagi na 

początkowe trudności w rekrutacji uczestników konieczne było wydłużenie czasu realizacji projektów. 

Konieczna była również zmiana wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych – ze wskaźnika rezultatu na wskaźnik produktu – jako wskaźnik rezultatu był on 

niemiarodajny. 

Opisane powyżej czynniki wpływały negatywnie na realizację celów Programu. 

 

4.3. OCENA ZGŁASZALNOŚCI DO PROGRAMU 

4.3.1. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE, DO KTÓRYCH SKIEROWANY BYŁ PROGRAM 

DOWIADYWAŁY SIĘ NAJCZĘŚCIEJ O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA NA BADANIA? Z JAKICH ŹRÓDEŁ 

POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE, DO KTÓRYCH SKIEROWANY BYŁ PROGRAM (DZIECI, 

RODZICE/OPIEKUNOWIE, PERSONEL PEDAGOGICZNY) KORZYSTAŁY NAJCZĘŚCIEJ W CELU 

POGŁĘBIENIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SIĘ NA BADANIA? 

Jak wskazano we wcześniejszej części niniejszej ewaluacji, Program objął jedynie 35,3% populacji, która 

spełniła kryteria wejścia do programu. Odsetek osób, które zostały zgłoszone do Programu należy uznać 

za niski. Zakładano bowiem, że beneficjent powinien dotrzeć do wszystkich osób z populacji docelowej 

w celu uzyskania wysokiej frekwencji. 

Działania informacyjne dotyczące możliwości uczestnictwa dziecka w Programie realizowano za pomocą 

informacji przekazanych listownie do wszystkich szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze 
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objętym Programem. W trakcie trwania Programu wzięło w nim udział 1600 szkół, jednakże placówki, 

które dwukrotnie, w różnych latach, brały udział w Programie, zostały policzone dwukrotnie. 

Rzeczywista liczba unikalnych, uczestniczących w Programie szkół jest zatem mniejsza. 

Beneficjent rekrutując uczestników Programu wykorzystał w tym celu szkoły podstawowe – pozwalające 

dotrzeć niskim kosztem do dużej liczby osób znajdujących się w populacji docelowej. W celu zwiększenia 

zasięgu informacji nie podjęto się jednak rekrutacji dzieci w innych miejscach, tj. zakłady opieki 

zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej czy świetlice środowiskowe. Uwzględnienie tych miejsc 

w ramach działań informacyjno-edukacyjnych pozwoliłoby zwiększyć liczbę dzieci, które zostaną 

zgłoszone do Programu. W przypadku, gdy szkoła nie zgłosiła swojego udziału w Programie, możliwe 

było bowiem dotarcie do rodziców i opiekunów dzieci w inny sposób, czego nie uczyniono. 

Program przewidywał wykorzystanie zróżnicowanych form informowania o możliwościach udziału 

w organizowanych przedsięwzięciach: mediów lokalnych i regionalnych, stron internetowych, prasy, 

lokalnych forów informacyjnych, plakatów i ulotek, a także informacji przekazywanych bezpośrednio 

gronu pedagogicznemu oraz rodzicom/opiekunom uczniów. Rodzice i opiekunowie dzieci, biorących 

udział w Programie wskazywali, że źródłem wiedzy o możliwości uczestnictwa były dla nich przede 

wszystkim zebrania rodziców (85,71%) oraz spotkania dla rodziców poświęcone problematyce zaburzeń 

słuchu i organizowanemu badaniu (11,28%) Relatywnie duży odsetek rodziców/opiekunów dzieci 

(13,91%) dowiedział się o badaniach z informacji pisemnej przekazywanej im bądź przez dziecko, bądź za 

pośrednictwem wiadomości przekazanej przez pracowników szkoły (w formie wiadomości mailowej 

bądź informacji w dzienniku elektronicznym). Niewielki odsetek respondentów wskazał na ulotkę 

informacyjną jako na źródło, z którego dowiedzieli się o Programie. Rodzice nie wskazali innych źródeł 

wiedzy o Programie (tj. plakaty, prasa, radio, media społecznościowe itp.), co świadczy o braku 

skuteczności prowadzonych w ten sposób kampanii informacyjnych. 
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Wykres 11. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o organizowanych badaniach przesiewowych słuchu? 

 Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu . 

Rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w badaniach zapytano również o to, czy poszukiwali oni 

dodatkowych informacji o organizowanym badaniu – potwierdziło to jedynie 8,89% uczestników. 

Niewielki odsetek rodziców poszukujących dodatkowych informacji może wynikać z faktu, że 

przekazywane informacje były kompletne, użyteczne i nie wymagały pogłębienia. 

Wykres 12. Czy przed wyrażeniem zgody na udział dziecka w Programie szukała Pani/szukał Pan dodatkowych informacji o 
organizowanym badaniu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu. 

Rodzice, którzy poszukiwali dodatkowych informacji na temat organizowanych badań przesiewowych 

wskazywali, że wykorzystywali w tym celu przede wszystkim Internet – informacje dot. badania 

pogłębiali poprzez odwiedzenie strony internetowej realizatora Programu (źródło to wykorzystywało 

47,62% rodziców poszukujących informacji). Mniejszy odsetek rodziców (38,1% poszukujących 

informacji dodatkowych) wskazywał, że źródłem dodatkowej wiedzy o Programie była szkoła. Co piąty 

85,71% 

13,91% 

11,28% 

0,75% 

Zebranie rodziców (wywiadówka)

Dziecko dowiedziało się o tym w szkole i przekazało
informację

Spotkanie dla rodziców poświęcone organizowanemu
badaniu i problematyce zaburzeń słuchu

Ulotka
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86,47% 
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Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć
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rodzic poszukiwał informacji w innym źródle – przede wszystkim w przychodni zdrowia. Również z tego 

względu ograniczenie zasięgu akcji informacyjnej o skierowanym do uczniów badaniu przesiewowym 

słuchu do szkół należy uznać za niezasadne.  

Wykres 13. Gdzie szukała Pani/szukał Pan dodatkowych informacji o badaniu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu. 

O źródła wiedzy o spotkaniach informacyjno-edukacyjnych zapytano również personel placówek 

oświatowych. Niemal wszyscy badani z tej grupy dowiedzieli się o możliwości udziału w spotkaniu dzięki 

otrzymanej informacji telefonicznej bądź mailowej. Jedynie dwie osoby wskazały, że o spotkaniu 

dowiedziały się dzięki ulotce oraz samodzielnie szukając informacji na temat profilaktyki słuchu. 

Poszerzenie zakresu działań informacyjnych z pewnością pozwoliłyby na zwiększenie liczby osób 

uczestniczących w Programie, dlatego też w ramach przyszłych edycji Programu zaleca się skierowanie 

informacji nie tylko do szkół, ale również do innych podmiotów, tj. ośrodki pomocy społecznej, świetlic 

środowiskowych czy zakładów opieki zdrowotnej. 

4.3.2. KTÓRE DZIAŁANIA INFORMACYJNE SĄ, W OPINII POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH, DO 

KTÓRYCH SKIEROWANY BYŁ PROGRAM, NAJBARDZIEJ WIARYGODNE (W NAJWIĘKSZYM STOPNIU 

ZACHĘCIŁY POSZCZEGÓLNE GRUPY DOCELOWE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE)? 

W celu zbadania, które działania w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu zgłaszalności 

na badania, przeprowadzono ankiety z rodzicami i opiekunami dzieci. Zostali oni poproszeni o ocenę 

tego, w jakim stopniu poszczególne źródła wiedzy o Programie i organizowanych badaniach wpłynęły 

na decyzję o zgłoszeniu dziecka do badania. W największym stopniu wpływ na decyzję 

rodziców/opiekunów miały ulotki informacyjne oraz zawarte w nich informacje (aspekt ten otrzymał 

średnią ocenę 5 – w skali ocen 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą i był najlepiej 

19,05% 

38,10% 

47,62% 

W innych źródłach

W szkole

W internecie
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oceniany spośród wszystkich źródeł informacyjno-promocyjnych). Niewiele niższe noty otrzymały 

spotkania dla rodziców poświęcone problematyce słuchu oraz informacje przekazane przez dziecko. 

Najniżej ocenionym aspektem były zebrania rodziców (średnia ocena 4,71 w pięciostopniowej skali). 

Należy zauważyć jednak, że wszystkie źródła wiedzy zostały ocenione jako bardzo przekonujące, o czym 

świadczą średnie oceny przyznane poszczególnym źródłom. 

 

Wykres 14. Proszę wskazać, w jakim stopniu informacje uzyskane z tych źródeł przekonały Panią/Pana do zgłoszenia dziecka 
na badania? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że działania w ogóle Pana/i nie przekonały, a 5 – że przekonały 
w bardzo dużym stopniu. 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu. 

Niemal wszyscy rodzice pozytywnie ocenili skuteczność działań informacyjnych dotyczących 

organizowanych badań słuchu (98,87%, suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”). 

Żaden spośród rodziców nie wskazał, by działania te oceniał negatywnie. Jedynie 1,13% rodziców uznało, 

że działania informacyjne ocenia przeciętnie. Rodzice, którzy ocenili poziom skuteczności działań 

informacyjnych na przeciętnym poziomie uzasadnili swoją ocenę m.in. przekazywaniem niepełnych 

informacji na temat Programu oraz zbyt późnym przekazywaniem informacji w stosunku do oczekiwań. 

W opinii respondentów informacje były przekazywane przystępnym językiem. Wyniki 

przeprowadzonych badań reaktywnych potwierdzają zatem informacje uzyskane z ankiet satysfakcji 

uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych. 
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Zebranie rodziców (wywiadówka)

Dziecko dowiedziało się o tym w szkole i przekazało
informację
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Wykres 15. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność działań informacyjnych dot. organizowanych badań słuchu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

4.3.3. W JAKIM STOPNIU DZIAŁANIA INFORMACYJNE (AKCJA INFORMACYJNA) O PROGRAMIE 

PRZYCZYNIŁY SIĘ DO WZROSTU ZGŁASZALNOŚCI NA BADANIA BIORĄC POD UWAGĘ POSZCZEGÓLNE 

GRUPY DOCELOWE DO KTÓRYCH SKIEROWANY BYŁ PROGRAM? 

Uczestnicy spotkań informacyjno-edukacyjnych organizowanych w ramach Programu zdecydowanie 

pozytywnie ocenili zarówno zrozumiałość i przydatność spotkań, jak też ich poziom merytoryczny 

i informacje uzyskiwane od prowadzących spotkania informacyjno-edukacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki 

ankiet satysfakcji uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych uznać należy, że w dużym stopniu 

mogły się one przyczynić do wzrostu zgłaszalności dzieci do badania. 

 

Wykres 16. Ocena poszczególnych aspektów spotkań informacyjno-edukacyjnych – zrozumiałość informacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestnika spotkania informacyjno-edukacyjnego. 
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Wykres 17. Ocena poszczególnych aspektów spotkań informacyjno-edukacyjnych – przydatność informacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestnika spotkania informacyjno-edukacyjnego. 

 
Wykres 18. Ocena poszczególnych aspektów spotkań informacyjno-edukacyjnych – poziom merytoryczny spotkania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestnika spotkania informacyjno-edukacyjnego. 

 
Wykres 19. Ocena poszczególnych aspektów spotkań informacyjno-edukacyjnych – odpowiedzi prowadzącego na zadawane 
pytania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestnika spotkania informacyjno-edukacyjnego. 

 

W badaniach reaktywnych uzyskano bardzo wysokie noty dla spotkań informacyjno-edukacyjnych 

organizowanych w ramach Programu (średnia ocen 4,97 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższa, 
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a 5 – ocenę najwyższą). Ponadto bardzo wysoko zostały ocenione poszczególne aspekty spotkań 

informacyjno-edukacyjnych, tj. łatwość przekazywanych informacji, możliwość uzyskania dodatkowych 

materiałów (np. ulotek, broszur informacyjnych), posługiwanie się praktycznymi przykładami z życia 

przez osoby prowadzące spotkanie, możliwość uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań oraz 

szczegółowość przekazywanych informacji. 

 

Wykres 20. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, jak ocenia Pani/Pan 
spotkanie pod kątem następujących aspektów 

Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu . 

Podsumowując, akcja informacyjna w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu zgłaszalności do udziału 

w Programie. 

4.3.4. JAKIE NIEWYKORZYSTANE W RAMACH RPZ DZIAŁANIA INFORMACYJNE NALEŻY WYKORZYSTAĆ 

W PRZYPADKU RPZ REALIZOWANYCH W PRZYSZŁOŚCI W CELU SKUTECZNIEJSZEGO DOCIERANIA 

DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH? 

Zdaniem przeważającej większości rodziców i opiekunów, których dzieci uczestniczyły w badaniu, 

w ramach Programu nie zabrakło działań informacyjnych. Na to, że takich działań zabrakło, wskazało 

jedynie 0,38% rodziców/opiekunów dzieci. Jedna osoba wyraziła opinię, że należałoby zastosować 

większą liczbę plakatów, by informacja trafiła do szerszego grona potencjalnie zainteresowanych 

odbiorców i była obecna w przestrzeni publicznej (np. będąc widoczna dla rodziców odwiedzających 
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szkołę). Pozostałe osoby wskazujące na braki w promocji nie potrafiły wskazać żadnego konkretnego 

przykładu działań, które można by było zastosować. 

Wykres 21. Czy w Pani/Pana opinii zabrakło jakiegoś rodzaju działań informacyjnych, które warto byłoby wykorzystać? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczących w badaniu przesiewowym słuchu. 

W opinii Wykonawcy należy prowadzić działania informacyjne nie tylko w szkołach, które stanowią 

co prawda podstawowe i najbardziej skuteczne źródło służące rekrutacji uczestników. Uzyskany 

ze strony szkół odzew świadczy jednak o tym, że działania należałoby poszerzyć na inne miejsca – 

m.in. zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe. Dałoby to szansę 

na możliwość dotarcia do rodziców i opiekunów na szerszą skalę. 

Zasadne byłoby również powołanie koordynatorów Programu w poszczególnych szkołach – osoba taka 

mogłaby zostać powołana spośród pracowników szkoły, członków Rady Rodziców bądź tzw. trójek 

klasowych. Przedstawiciele Realizatora Programu wskazywali, że brak koordynatora w szkołach utrudniał 

realizację projektów. Koordynator byłby odpowiedzialny za kontakt z przedstawicielem Programu oraz 

dokonywanie niezbędnych ustaleń, np. wystosowanie prośby o wyznaczenie pomieszczenia 

do przeprowadzania badań przesiewowych. Z uwagi na fakt, że osoba taka pochodziłaby ze środowiska 

danej szkoły, potrafiłaby szybko reagować na problemy, które dla realizatora Programu nie są oczywiste 

(osoba taka zna szkołę, dlatego, przykładowo, otrzymując od władz szkoły informację o sali wyznaczonej 

do realizacji badania, będzie w stanie zweryfikować, czy miejsce to nie znajduje się w pobliżu sali 

gimnastycznej, co generować może nadmierny hałas niesprzyjający badaniu. Będzie więc w stanie 

poprosić o zmianę miejsca jeszcze przed przekazaniem informacji do realizatora Programu, co znacznie 

usprawni realizację założonych przedsięwzięć). Przedstawiciele Realizatora Programu w ramach badania 

wskazywali, że w części szkół taki koordynator został wyznaczony, co znacznie ułatwiało czynienie 

ustaleń dotyczących np. terminów, w których możliwe było odbycie spotkania w danej szkole. 

Wskazywano jednak, że spotkało się to z niewielkim zainteresowaniem ze strony osób ze środowiska 
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szkolnego. Wiązało się to z tym, że pełnienie funkcji koordynatora stanowiło dodatkowy obowiązek. 

Powołanie koordynatorów było inicjatywą szkoły i nie było to przewidziane ani w Programie, ani 

w budżecie projektów. Zaleca się zatem, by przewidzieć symboliczne wynagrodzenie (kilkuset złotych, 

wypłacanych na podstawie umowy cywilno-prawnej) dla osoby pełniącej taką funkcję. Zakres 

odpowiedzialności takiej osoby obejmowałby: 

1. Bieżący kontakt z realizatorem celem ustalenia terminów spotkań informacyjno-edukacyjnych 

i badań przesiewowych. 

2. Zbieranie i weryfikowanie poprawności przekazywanych przez rodziców/opiekunów dzieci zgód 

na udział dziecka w badaniu przesiewowym oraz przekazywanie bieżących informacji 

Realizatorowi. 

3. Dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców oraz przekazywanie 

im informacji o Programie podczas zebrań szkolnych. 

4. Dystrybucję wśród nauczycieli materiałów informacyjno-edukacyjnych, które powinni oni 

przekazać uczniom. 

Eksperci wskazali również, że możliwe byłoby sieciowanie – czyli ustalenie jednego koordynatora dla 

całej gminy bądź całego powiatu – wiązałoby się to z większym zakresem obowiązków (w zależności 

od liczby szkół w gminie/powiecie) oraz z koniecznością zagwarantowania wyższego wynagrodzenia 

koordynatorom gminnym/powiatowym. Biorą pod uwagę trudności, na jakie napotkano w ramach 

wdrażania Programu przez Realizatora, kwestię tę należy rozważyć. 

Dodatkowe wynagrodzenie za pełnione obowiązki z jednej strony zachęciłoby osoby ze środowisk 

szkolnych do zaangażowania w działania w ramach Programu, zaś z drugiej, utworzenie funkcji 

z pewnością przyczyniłoby się do sprawniejszej realizacji Programu. 

4.3.5. JAKIE OBAWY ZWIĄZANE ZE SKORZYSTANIEM WSPARCIA W RAMACH RPZ MIELI 

UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ, ZANIM WZIĘLI UDZIAŁ W 

PROGRAMIE? 

Nie zidentyfikowano, by uczestnicy Programu przed udziałem w badaniach, spotkaniach informacyjno-

edukacyjnych bądź szkoleniach posiadali jakieś obawy związane z obawami dotyczącymi wad 

i profilaktyki słuchu. 
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4.4. OCENA OSIĄGNIĘCIA OCZEKIWANYCH EFEKTÓW OKREŚLONYCH W RPZ 

Oczekiwane efekty Regionalnego Programu Zdrowotnego obejmują: 

1. zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchowych poprzez odpowiednie działania 

diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne, 

2. zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń słuchu, 

3. zwiększenie wiedzy dotyczącej higieny słuchu, 

4. zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu, 

5. zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchowych u dzieci poprzez upowszechnienie 

wykonywania przesiewowych badań słuchu, 

6. zwiększenie dostępności do badań słuchu w rejonach pozamiejskich, 

7. zwiększenie umiejętności i kompetencji personelu medycznego w wykrywaniu wad słuchu 

u dzieci, 

8. określenie skali problemu wad słuchu u dzieci z terenu województwa mazowieckiego10. 

W ramach badania reaktywnego przeprowadzonego na próbie rodziców i opiekunów dzieci (266 osób) 

zostały zidentyfikowane efekty, które przyniósł udział dziecka w badaniu przesiewowym słuchu. 

Do najczęściej deklarowanych efektów zaliczyć można poszerzenie wiedzy o zaburzeniach słuchu 

(56,77%) oraz większą dbałość o higienę słuchu, np. niesłuchanie głośnej muzyki (30,83%). Relatywnie 

duży odsetek rodziców (27,82%) wskazał, na odpowiedź spoza kafeterii – uzyskanie pewności, że dziecko 

jest zdrowe i nie ma wady słuchu. W przypadku niewielkiego odsetka rodziców wskazywano na wykrycie 

zaburzenia słuchu (1,88%) oraz podjęcie dalszego leczenia lub diagnostyki (2,63%). 

Wykres 22. Proszę wskazać, jakie efekty przyniósł udział Pani/Pana dziecka w badaniu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

                                                           
10

 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla 
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 2018”, Warszawa 2016, s. 18. 
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4.4.1. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE OCZEKIWANE EFEKTY OKREŚLONE W RPZ: ZMINIMALIZOWANIE 

KONSEKWENCJI WYKRYTYCH ZABURZEŃ SŁUCHOWYCH POPRZEZ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA 

DIAGNOSTYCZNE, LECZNICZE I TERAPEUTYCZNE, ZWIĘKSZENIE WYKRYWALNOŚCI ZABURZEŃ 

SŁUCHOWYCH U DZIECI POPRZEZ UPOWSZECHNIENIE WYKONYWANIA PRZESIEWOWYCH BADAŃ 

SŁUCHU, OKREŚLENIE SKALI PROBLEMU WAD SŁUCHU U DZIECI Z TERENU WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO? 

W ramach Programu zaburzenia słuchu wykryto u 15,37% dzieci (6 112 osób) uczestniczących w badaniu 

przesiewowym słuchu. Świadomość rodziców i opiekunów dzieci na temat zaburzeń słuchu przed 

uczestnictwem z działaniach realizowanych w ramach Programu była niska. Również badania reaktywne 

przeprowadzone na potrzeby niniejszej ewaluacji wykazały, że rodzice nie zawsze mieli świadomość nie 

tylko o profilaktyce słuchu, ale również o tym, że dziecko może mieć wadę słuchu (brak świadomości na 

temat wad słuchu powodował, że rodzice nie zwracali uwagi na niepokojące symptomy, np. głośną 

mowę dziecka w cichym otoczeniu). Niewątpliwie zatem Program przyczynił się do zwiększenia 

wykrywalności wad słuchu, a poprzez to – do podjęcia szybkich działań diagnostycznych, leczniczych i 

terapeutycznych pozwalających na zwiększenie wykrywalności i zminimalizowanie konsekwencji 

wykrytych wad słuchu. Szybkie wykrycie uszkodzeń słuchu pozwoliło na podjęcie działań 

diagnostycznych, leczniczych i terapeutycznych, co nie tylko pozwoliło zminimalizować ryzyko rozwoju 

wad, ale również ograniczyć koszty przyszłego leczenia poważniejszej wady. 

Negatywnie należy odnieść się do osiągnięcia efektu, jakim jest określenie skali problemu wad słuchu 

z uwagi na przeprowadzenie badania jedynie u części założonej populacji – w tym aspekcie efekt 

osiągnięto jedynie częściowo. 

4.4.2. CZY ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE OCZEKIWANE EFEKTY OKREŚLONE W RPZ: ZWIĘKSZENIE POZIOMU 

WIEDZY DOTYCZĄCEJ ETIOLOGII ZABURZEŃ SŁUCHU, ZWIĘKSZENIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ HIGIENY 

SŁUCHU, ZWIĘKSZENIE POZIOMU WIEDZY DOTYCZĄCEJ PRZESIEWOWYCH BADAŃ SŁUCHU 

W celu oceny, czy efekt został osiągnięty Wykonawca odniósł się do ankiety wiedzy wypełnianej przez 

uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych. Wyniki uzyskane w ramach ankiet (opisane we 

wcześniejszej części niniejszego dokumentu), pozwalają na stwierdzenie, że Program przyniósł duże 

efekty, jednak są one zróżnicowane w zależności od grupy docelowej. Niezaprzeczalnie pozytywnie 

należy odnieść się do efektów, jakie Program przyniósł wśród rodziców, mniejsze efekty odniesiono 

w stosunku do nauczycieli. Niezadowalający poziom efektów osiągnięto w stosunku do personelu 
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medycznego uczestniczącego szkoleniach, z uwagi nie nikły odsetek realizacji założonej wartości 

wskaźnika. 

4.4.3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO BADAŃ SŁUCHU W REJONACH POZAMIEJSKICH 

W Programie wzięły udział dzieci z 1 600 szkół11. W podziale na subregiony w Programie wzięła udział 

następująca liczba szkół: 

Tabela 2. Liczba szkół uczestniczących w Programie w podziale na subregionu 

Subregion 
Liczba szkół 

- razem 

Liczba szkół – 
gminy miejskie i 
miejsko-wiejskie 

Odsetek szkół – gminy 
miejskie i miejsko-

wiejskie 

Liczba szkół 
– gminy 
wiejskie 

Odsetek szkół 
– gminy 
wiejskie 

Ciechanowski 176 47 26,70% 129 73,30% 

Ostrołęcki 196 63 32,14% 133 67,86% 

Płocki 124 64 51,61% 60 48,39% 

Radomski 266 75 28,20% 191 71,80% 

Siedlecki 192 62 32,29% 130 67,71% 

Warszawski 
wschodni 

313 152 48,56% 161 51,44% 

Warszawski 
zachodni 

333 154 46,25% 179 53,75% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie listy szkół biorących udział w Programie, pozyskanej od Realizatora Programu. 

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że Program w dużym stopniu przyczynił się do wzrostu 

dostępności badań przesiewowych na terenach wiejskich. We wszystkich subregionach (z wyjątkiem 

subregionu płockiego) szkoły z gmin wiejskich stanowiły większość podmiotów zgłaszających dzieci do 

udziału w badaniach. 

4.4.4. ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI PERSONELU MEDYCZNEGO W WYKRYWANIU WAD 

SŁUCHU U DZIECI 

W spotkaniach szkoleniowych dla personelu medycznego uczestniczyło łącznie 57 osób (50 osób 

w 2017 r., 7 osób w 2018 r., zaś w 2019 r. spotkania się nie odbyły). Należy wskazać, że efekt nie został 

osiągnięty. Realizator Programu wskazywał na niewielkie zainteresowanie ze strony personelu 

medycznego jako przyczynę takiego stanu rzeczy. 

Należy jednak wskazać, że populacja, której dotyczyły szkolenia, liczy ponad 8 000 osób. Szacunki zaś 

wskazywały, że w szkoleniach powinno wziąć udział ok. 30% populacji (2 500 osób). Uczestnictwo 

w szkoleniach jedynie 57 osób oznacza, że ze wsparcia przewidzianego w Programie wzięło udział 

                                                           
11

 Jak wskazano już wcześniej: w przypadku, jeśli dany podmiot uczestniczył w Programie dwukrotnie w różnych latach 
szkolnych, liczono go dwukrotnie, liczba unikalnych podmiotów uczestniczących w Programie jest mniejsza i wynosi 1 111. 



 
Projekt pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018  

w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM” nr RPMA.11.01.00-14-0003/15. 
 

47 | S t r o n a  
 

jedynie 2,28% zakładanej liczby uczestników oraz jedynie 0,71% wszystkich lekarzy i pielęgniarek 

podstawowej opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Biorąc pod uwagę powyższe należy 

uznać, że efekt nie został osiągnięty. 

4.4.5. NA ILE I W JAKI SPOSÓB PROGRAM PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ZWIĘKSZENIA WYKRYWALNOŚCI DANEJ 

CHOROBY? 

W ramach badań przesiewowych wykonywano zarówno badania otoskopowe (wziernikowe), 

jak i audiologiczne. 

 

BADANIE OTOSKOPOWE 

Wykonana otoskopia pokazała, że stwierdzono obecność czopów woszczynowych oraz ciał obcych 

w uchu w przypadku 13 272 uszu. Wśród przyczyn dodatniego (wskazującego na ubytek lub wadę 

słuchu) wyniku badania otoskopowego należy wskazać: 

 

Tabela 3. Wyniki badań otoskopowych realizowanych w ramach Programu 
PRZYCZYNA LICZBA USZU 

płyn  2065 

kieszonka epitympanalna 1231 

tympanoskleroza  575 

dren w błonie bębenkowej  294 

podejrzenie adhezji kosteczek słuchowych 290 

podejrzenie perlaka  112 

perforacja w błonie bębenkowej 70 

zmiany w błonie bębenkowej (w tym błona przekrwiona, ścieńczała, 

wciągnięta, bliznowata) 

stan zapalny w uchu środkowym 

wąskie przewody słuchowe 

wyrośla oraz zmiany skórne w przewodzie słuchowym zewnętrznym 

naczyniak 

podejrzenie destrukcji kosteczek słuchowych. 

892 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez IZ RPO WM 2014-2020. 
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BADANIE AUDIOLOGICZNE  

Badanie audiologiczne zakładało, że wynik nieprawidłowy to taki, w którym wartość progu słyszenia dla 

przewodnictwa powietrznego była większa niż 20 dB HL dla którejkolwiek z badanych częstotliwości (500 

Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz), przynajmniej w jednym uchu12. Biorąc pod uwagę to założenie, 

nieprawidłowy wynik badania stwierdzono u 6 112 osób (15,37%). W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowego wyniku u danego dziecka rodzice byli informowani o tym, jakie kroki należy podjąć 

w celu zapewnienia dziecku dalszej opieki zdrowotnej. 

W przypadku większości dzieci (65%), u których stwierdzono ubytek słuchu, był to ubytek jednostronny. 

W przypadku 35% dzieci – ubytek obustronny13. 

4.5. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU, ZGODNIE Z MIERNIKAMI EFEKTYWNOŚCI 

W RAMACH REALIZACJI RPZ, ORAZ STOPNIA OSIĄGNIĘTYCH WARTOŚCI MIERNIKÓW 

4.5.1. JAKIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI NASTĘPUJĄCYCH MIERNIKÓW EFEKTYWNOŚCI W RAMACH 

REALIZACJI RPZ? 

W Programie przewidziano następujące mierniki efektywności: 

1. liczba dzieci uczestniczących w programie, 

2. odsetek dzieci z województwa mazowieckiego uczestniczących w programie, 

3. liczba dzieci, u których przeprowadzono badanie, 

4. liczba dzieci, które nie zostały objęte programem ze względu na nie spełnienie wymogów 

formalnych określonych w RPZ, 

5. określenie rodzajowe i ilościowe wyłączenia lub niepełnego uczestnictwa w programie, 

6. liczba dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchowe lub skierowano do dalszej diagnostyki, 

7. liczba rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach informacyjno-edukacyjnych, 

8. liczba personelu pedagogicznego uczestniczących w działaniach informacyjno-edukacyjnych, 

9. liczba personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach, 

10. ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 

uczestników14. 

                                                           
12

 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej, s. 4. 
13

 Tamże, s. 5. 
14

 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla 
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego na lata 2017 2018”, Warszawa 2016, s. 19. 
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Zestawienie wszystkich wartości wskaźników osiągniętych w ramach realizowanych projektów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Wartość wskaźników osiągniętych od początku realizacji Programu do  30 czerwca 2019 r. 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

wskaźnika 

Odsetek dzieci z województwa mazowieckiego uczestniczących w programie 35,3% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

39 773 

Liczba dzieci uczestniczących w Programie 39 773 

Liczba dzieci, u których przeprowadzono badanie 39 773 

Liczba dzieci, które nie zostały objęte programem 63 808 

Liczba dzieci u których wykryto zaburzenia słuchowe lub skierowano do dalszej diagnostyki  6 112 

Liczba rodziców/opiekunów dzieci oraz personelu pedagogicznego uczestniczących w 
zajęciach informacyjno-edukacyjnych  

19 783 

Liczba spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców/opiekunów oraz pracowników 
oświaty 

1600 

Liczba konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego 82 

Liczba personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach 57 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

41 

Liczba opracowanych wzorów materiałów informacyjno-edukacyjnych 164 

Określenie rodzajowe i ilościowe wyłączenia lub niepełnego uczestnictwa w programie 8 991 

Ocena jakości udzielanych świadczeń poprzez weryfikację ankiet wypełnionych przez 
uczestników  

16 288 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

4.5.2. CZY DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH RPZ SĄ EFEKTYWNE POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM? 

Analiza pokazuje, że Program nie przyniósł oczekiwanych efektów pod względem kosztowym, zaś 

wydatkowanie środków było wyższe, niż zamierzano.  Należy zastanowić się nad aktualizacją wyceny 

poszczególnych działań w ramach Programu. Pozwoli to na precyzyjne oszacowanie kosztów, które będą 

konieczne do poniesienia w ramach przyszłych działań dotyczących profilaktyki słuchu. 

Realizacja programu objęła nieco ponad 1/3 zakładanej populacji dzieci i jedynie 2,28% personelu 

medycznego, którego udział planowano. Koszty realizacji Programu wyniosły zaś 57,87% planowanej 

wartości. Wyliczenia zaprezentowane przez Beneficjenta na potrzeby przygotowania przez Instytucję 

Zarządzającą raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej nie pozwalają ponadto na 

wskazanie rzeczywistych kosztów realizacji poszczególnych działań, a wskazują wyłącznie szacunkową 

efektywność kosztową. 
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Wykres 23. Wartość projektów – rzeczywista i planowana 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego oraz danych przedstawionych przez 
Zamawiającego. 

 

Zakładana wartość badania jednego dziecka została sprecyzowana w Programie i wyniosła 55 PLN. 

Z uwagi na to, że Program nie objął całej zakładanej populacji, rzeczywiste koszty realizacji przedsięwzięć 

uległy zmianie. Wyliczenia zaprezentowane przez Beneficjenta na potrzeby przygotowania przez 

Instytucję Zarządzającą raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej wskazują, 

że rzeczywista wartość badania jednego dziecka wyniosła 96,36 PLN. 

W przypadku liczby spotkań informacyjno-edukacyjnych nie jest możliwe oszacowanie różnic, gdyż 

Beneficjent przedstawił koszt jednostkowy w przeliczeniu na osobę, nie zaś w przeliczeniu na spotkanie, 

jak przewiduje to Program. 

W przypadku konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego Beneficjent nie podał poniesionych 

kosztów, co uniemożliwia odniesienie się ani do efektywności kosztowej, ani do stosunku kosztów 

planowanych do rzeczywiście poniesionych. 

4.6. PROBLEMY ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ INTERESARIUSZY RPZ ORAZ SPOSOBY ICH 

ROZWIĄZANIA 

4.6.1. CZY WYSTĄPIŁY CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH CELÓW? JAKIE TO BYŁY 

CZYNNIKI? CZY WYSTĄPIŁY CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH MIERNIKÓW? 

JAKIE TO BYŁY CZYNNIKI? 

O wystąpienie na etapie wdrażania Programu czynników, które mogły utrudnić osiągnięcie założonych 

celów i uzyskanie zamierzonych efektów, zostali zapytani przedstawiciele IZ oraz IP RPO WM 2014-2020. 
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Respondenci, podobnie jak przedstawiciele realizatora Programu, zwrócili uwagę na trudności związane 

z zaangażowaniem szkół. Trudności te były uzasadniane przede wszystkim prowadzoną reformą edukacji 

i koniecznością przeprowadzania związanych z nią znaczących zmian organizacyjnych w szkołach. 

Reforma systemu edukacji spowodowała, że dyrekcja szkół koncentrowała się raczej na zapewnieniu 

funkcjonalności placówki w nowej formule, nie zaś na współpracy z zewnętrznymi podmiotami. 

Do konsekwencji wynikających z powyższych trudności zaliczyć można przede wszystkim wydłużenie 

czasu realizacji projektów w ramach Programu. Nie podjęto rozwiązań polegających na rekrutacji 

uczestników z innego źródła, niż szkoły. 

Ponadto zdaniem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, do trudności 

zidentyfikowanych na etapie wdrażania Programu, należą problemy związane z podpisaniem przez 

rodziców/opiekunów deklaracji uczestnictwa w projekcie. Tym samym respondenci wywiadów 

pogłębionych potwierdzili opinie uczestników triady dotyczące niechęci do wypełniania przez 

rodziców/opiekunów i opiekunów deklaracji uczestnictwa dziecka w badaniu. Bez takiej deklaracji 

niemożliwe było dopuszczenie dziecka do badania. Rodzice byli zniechęceni, ponieważ w przeszłości 

spotkali się z podobnymi badaniami oferowanymi przez firmy komercyjne. Podejrzewali zatem, 

że przedmiotowe badanie również jest jednym z komercyjnych przedsięwzięć, do których byli 

zniechęceni. 

4.6.2. CZY WYSTĄPIŁY CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW ? JAKIE TO BYŁY 

CZYNNIKI? 

Większość osób biorących w badaniu zaprzeczyła, by w trakcie uczestnictwa w spotkaniu natrafiła 

na trudności. Zaobserwowało je jedynie 2,97% uczestników. Osoby uczestniczące w spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych, które zadeklarowały występowanie problemów wskazały, że napotkane 

trudności dotyczyły spóźnienia się osoby przeprowadzającej spotkanie oraz zbyt małego zakresu 

informacji, które zostały przekazane podczas spotkania. Dodatkowo wskazano, że godziny spotkań 

kolidowały z lekcjami. 
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Wykres 24. Czy podczas udziału w spotkaniu napotkała Pani/napotkał Pan jakieś problemy? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Jedynie co czwarty nauczyciel biorący udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym zadeklarował, 

że zdobytą wiedzę wykorzystuje w życiu codziennym. Niemal połowa stwierdziła, że takiej wiedzy 

nie wykorzystuje. Co czwarty badany nie potrafił odnieść się do tej kwestii. 

Ponad 97% osób spośród personelu placówek edukacyjnych uczestniczących w spotkaniach 

informacyjnych wskazało, że ocenia udział w spotkaniu pozytywnie (97,03% - suma odpowiedzi 

„zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie”). Jedynie 2,97% osób wskazało, że ocenia udział 

przeciętnie, jednak żaden spośród respondentów nie wyraził negatywnej opinii co do udziału 

w spotkaniu. 

Wykres 25. Jak ogółem ocenia Pani/Pan udział w spotkaniu? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 
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4.6.3. CZY INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WM 2014-2020 ZIDENTYFIKOWAŁA JAKIEŚ PROBLEMY 

PODCZAS WDRAŻANIA, REALIZOWANIA I MONITOROWANIA RPZ? CZY BENEFICJENCI/INSTYTUCJA 

ZARZĄDZAJĄCA/INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIDENTYFIKOWALI JAKIEŚ PROBLEMY PODCZAS 

REALIZOWANIA I MONITOROWANIA RPZ? 

Trudności związane z zaangażowaniem szkół w realizację Programu rozpatrywane są przez 

przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zarówno jako 

problemy na etapie wdrażania, jak również na etapie realizacji Programu. W kontekście realizacji 

Programu respondenci zwracali uwagę przede wszystkim na niski poziom zainteresowania udziałem 

szkół w Programie, co opisano powyżej. 

Zdaniem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej, jednym z aspektów 

problemowych związanych z monitorowaniem Programu były niejasności związane ze wskaźnikiem 

rezultatu oraz ustaleniem jednakowych wskaźników dla wszystkich programów zdrowotnych. 

W przypadku analizowanego Programu respondenci uszczegółowili kwestie problemowe 

wyszczególniając wskaźnik rezultatu: liczba miejsc istniejących po zakończeniu Programu. W przypadku 

badań przesiewowych, z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia, nie było możliwe mówienie o miejscach 

świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu Programu. Tym samym musiała nastąpić 

zmiana przypisania wskaźnika – nie powinien on być traktowany, jak początkowo zakładano, jako 

wskaźnik rezultatu, a jako wskaźnik produktu. 

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zostali 

poproszeni o wskazanie na którym etapie zidentyfikowano najwięcej problematycznych kwestii. 

Uczestnicy indywidualnych wywiadów pogłębionych zwrócili przede wszystkim uwagę na kwestie 

problematyczne na etapie wdrażania programu. Badani wskazali na długotrwały, skomplikowany proces 

opracowania programu zdrowotnego, szczegółowo opiniowanego przez instytucje. Jest to jednak 

konieczność związana z obowiązującymi przepisami. 

Jednym z problemów, z jakim mierzył się Realizator Programu, była działalność marketingowa 

komercyjnych firm oferujących badania słuchu oraz aparaty słuchowe, które generowały zjawisko 

dezinformacji oraz oporu przed przystąpieniem szkół do analizowanego Programu. O problemie tym 

wspomniano już we wcześniejszych częściach niniejszego dokumentu. 

Ponadto, jednym z bardziej dotkliwych problemów wpływających na proces realizacji Programu były 

przepisy odnoszące się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przepisy te pogłębiały 

biurokrację oraz generowały konieczność opracowania dodatkowych dokumentów i zbierania zgód 

na badanie. Rozporządzenie miało negatywny wpływ na czas trwania procesu rekrutacji oraz poziom 
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zainteresowania Programem wśród dyrektorów szkół (m.in. ze względu na konieczność angażowania 

prawników itp.). 

Prócz tego, pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Realizatora Programu) wskazali na 

trudności związane z komunikacją ze szkołami, które utrudniały współpracę oraz wydłużały czas realizacji 

Programu, spowodowany koniecznością częstego kontaktu z nimi. 

Kolejnym ze zidentyfikowanych aspektów problemowych związanych z biurokracją odnoszącą się do 

Projektu były niekompletnie uzupełniane, przez rodziców/ opiekunów, formularze. Jedną z konsekwencji 

nieprawidłowo uzupełnianych (np. brak podpisu) formularzy była niemożliwość udziału dziecka 

w badaniu przesiewowym.  

Do aspektów problemowych zaliczyć można również trudności związane z uzgodnieniem terminów 

spotkań z rodzicami, na których prezentowane były informacje dotyczące Programu i badań 

przesiewowych słuchu. W szczególności problematyczne były kwestie uzgadniania terminów 

wywiadówek, na których głos mogli zabrać przedstawiciele Realizatora Programu.  

Dodatkowo do problemów związanych z realizacją badań przesiewowych słuchu, wskazanych przez 

uczestników badania triada, zaliczyć można nieodpowiednie miejsce przeprowadzania samych badań – 

np. udostępnione przez dyrektorów szkół, w których odbywały się badania. 

Realizatorzy Programu zwrócili również uwagę na problemy, których nie da się przewidzieć – takie jak: 

odmowa wykonania badania przez dzieci, pomimo zgody udzielonej przez rodziców/ opiekunów, czy 

strajk nauczycieli mający wpływ na organizację pracy szkoły. 

4.6.4. CZY I W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ROZWIĄZANE ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY? CZY ZOSTAŁY 

WPROWADZONE DZIAŁANIA MODYFIKUJĄCE W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI WYKRYTYMI PODCZAS 

WDRAŻANIA, REALIZOWANIA I MONITOROWANIA RPZ? CZY DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

DO UDZIAŁU W BADANIACH ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO ZAPLANOWANE (BYŁY TRAFNE W STOSUNKU 

DO GRUPY DOCELOWEJ, SKUTECZNE)? JAKIE MOŻNA WSKAZAĆ ROZWIĄZANIA NIWELUJĄCE 

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY WE WDRAŻANIU RPZ?  

Zidentyfikowano trudność polegającą na braku systematycznej sprawozdawczości. Dokumenty 

sprawozdawcze, które wpływały, nie zawierały wszystkich niezbędnych informacji. Uzyskane w trakcie 

badań reaktywnych informacje pozwalają na stwierdzenie, że w celu uniknięcia podobnych sytuacji 

w przyszłości IZ i IP zdecydowały się na: 

 Sformułowanie w przyszłym Programie bardziej szczegółowych zapisów odnośnie 

do sprawozdawczości; 

 Przygotowanie szczegółowego opisu sprawozdawczości rocznej dla beneficjentów; 
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 Szybsze informowanie beneficjentów (przypominanie o obowiązku przedłożenia sprawozdań 

z realizacji działań). 

4.6.5. CZY PERSONEL ODPOWIEDZIALNY ZA WYKRYWANIE ZABURZEŃ SŁUCHOWYCH ORAZ 

DIAGNOSTYKĘ, DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE ORAZ SZKOLENIA NAPOTYKAŁ NA 

PROBLEMY PODCZAS REALIZOWANIA DZIAŁAŃ W RAMACH RPZ, A JEŚLI TAK, TO JAKIE TO BYŁY 

PROBLEMY? 

Badanie CAWI przeprowadzone zostało z trzema grupami odbiorców Programu. Reprezentanci każdej 

z tych grup wskazali na występowanie jakichś problemów, które napotkali podczas realizowania zadań 

w ramach RPZ. Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń zwracali uwagę na problem 

niechęci ze strony personelu medycznego do uczestniczenia w organizowanych szkoleniach (wszyscy 

badani wskazali występowanie tego problemu oraz dodali, że miał on największe znaczenie w kontekście 

realizacji projektu). Innym problemem, z którymi spotykali się ww. pracownicy była trudność w dotarciu 

do lekarzy z informacją na temat spotkania, jednak w tym przypadku istotność problemu (w opinii 

badanych) była dużo niższa. 

Pracownicy odpowiedzialni za realizację działań informacyjno-edukacyjnych zwracali z kolei uwagę na 

problem niechęci ze strony nauczycieli do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach (jednak poziom 

istotności tego problemu okazał się niższy, niż w przypadku ww. niechęci ze strony personelu 

medycznego do uczestniczenia w szkoleniach, więc skala tego problemu była niższa). Ponadto 

wskazywano na problemy związane z wdrożeniem przepisów RODO, które utrudniały organizowane 

działania, oraz trudności w planowaniu działań w związku z odbywającymi się w tamtym okresie 

strajkami nauczycieli. Ostatnią grupą pracowników poddaną badaniu CAWI był personel odpowiedzialny 

za wykrywanie zaburzeń słuchowych. W tym przypadku zgłaszane problemy miały inny charakter 

i dotyczyły bagatelizowania przez rodziców/ opiekunów wykrytych zaburzeń słuchu oraz braku 

wiedzy/świadomości dzieci nt. konieczności dbania o higienę słuchu. 

 

4.6.6. CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ NATRAFIALI 

NA PROBLEMY PODCZAS UDZIAŁU W PROGRAMIE, A JEŚLI TAK, TO JAKIE TO BYŁY PROBLEMY? 

Zdaniem rodziców/opiekunów dzieci, które uczestniczyły w badaniach słuchu, nie napotykano zwykle na 

żadne problemy i trudności (aż 97,74% respondentów stwierdziło brak tego rodzaju sytuacji). Osoby, 

których podopieczni uczestniczyli w badaniu słuchu, którzy potwierdzili pojawienie się problemów 

(0,75%), poproszeni zostali o wskazanie na jaki rodzaj trudności natrafili. Wskazywano w tym zakresie na 
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trudności w dotarciu do informacji związanych z badaniem oraz przeprowadzanie badania w 

nadmiernym hałasie. Warto zwrócić uwagę, że nie występowały trudności w zakresie przesunięć 

terminów badania uwarunkowanych np. chorobą dziecka, która uniemożliwiała jego udział we wcześniej 

wyznaczonym czasie. 

Wykres 26. Czy w ramach badania słuchu dziecka napotkała Pani/napotkał Pan na jakieś problemy? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

Niemal wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci poddanych badaniu pozytywnie ocenili działania 

informacyjno-promocyjne (98,87% - suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”). 

Jedynie 1,13% badanych oceniło te działania przeciętnie, tym samym żaden z badanych nie ocenił tego 

aspektu negatywnie. Osoby, które wybrały ocenę przeciętną dodawały, że spotkały się 

z przekazywaniem informacji zbyt późno bądź uzyskana informacja była niepełna. 

Wykres 27. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność działań informacyjnych dot. organizowanych badań słuchu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 
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Uzupełnieniem analizy kwestii problemowych są wyniki badania przeprowadzonego z personelem 

placówek oświatowych. Ich zdaniem, w zdecydowanej większości przypadków podczas zgłaszania się 

do uczestnictwa w spotkaniu nie napotykano problemów (98,02%). Osoby, które potwierdziły 

wystąpienie tego typu trudności, wskazywały, że nie dotyczyły one samego procesu zgłaszania się 

na organizowane spotkania, lecz miały związek z uczestnictwem w nich. Proces zgłaszania się do udziału 

w spotkaniach ocenić należy wiec pozytywnie. 

Wykres 28. Czy podczas zgłaszania się do udziału w spotkaniu napotkała Pani/napotkał Pan na jakieś problemy? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

4.6.7. JAKIE DOŚWIADCZENIA Z DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA RPZ MOŻNA WYKORZYSTAĆ PO 2020 

ROKU? 

Realizacja Programu w przyszłej perspektywie finansowej powinna uwzględniać następujące 

doświadczenia wynikające z wdrażania Programu w obecnym okresie programowania: 

 Rekrutacja uczestników oraz działania informacyjno-edukacyjne nie mogą ograniczać się 

do jednego rodzaju miejsca (np. szkół), co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści przyszłego 

dokumentu programowego. 

 Informacja o Programie powinna zacząć się możliwie wcześnie, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, 

w których rodzice/opiekunowie dzieci nie skorzystają ze świadczeń w ramach Programu z uwagi 

na to, że podobne usługi zaoferowane zostaną im uprzednio przez firmy komercyjne. 

 Wymogi dotyczące sprawozdawczości powinny być szczegółowo określone w samym 

dokumencie programowym, co pozwoli na sprawniejszą realizację Programu oraz realizowanych 

w jego ramach projektów. 
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 Powinien zostać powołany koordynator projektu na poziomie gminy bądź powiatu, co usprawni 

realizację Programu oraz pozwoli na uniknięcie trudności związanych np. z udostepnieniem/ 

rezerwacją odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie działań projektowych. 

 

4.7. OCENA REALIZACJI RPZ NA PODSTAWIE ANKIETY SATYSFAKCJI UCZESTNIKA 

PROGRAMU 

Na podstawie ankiet satysfakcji uczestnika Programu nie jest możliwe udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi na postawione w niniejszej części dokumentu pytania badawcze, dlatego Wykonawca 

przeprowadził badania reaktywne z osobami będącymi odbiorcami działań w ramach Programu. 

4.7.1. JAK UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ OCENIAJĄ STOSUNEK 

BENEFICJENTA/REALIZATORA DO UCZESTNIKA (ŻYCZLIWOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE, TROSKA 

O BADANEGO), KOMUNIKATYWNOŚĆ BENEFICJENTA/REALIZATORA (WYCZERPUJĄCE 

I ZROZUMIAŁE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI), ZAPEWNIANIE PRZEZ BENEFICJENTA/ 

REALIZATORA INTYMNOŚCI UCZESTNIKÓW PODCZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PUNKTUALNOŚĆ 

BENEFICJENTA/REALIZATORA, SPRAWNOŚĆ OBSŁUGI ZAPEWNIONEJ PRZEZ BENEFICJENTA/ 

REALIZATORA? 

Według ankiet satysfakcji uczestnika Programu ocenie podlegały takie aspekty, jak: 

 Zrozumiałość przekazywanych informacji; 

 Przydatność przekazywanych informacji; 

 Poziom merytoryczny spotkania; 

 Odpowiedzi osoby prowadzącej na zadawane pytania. 

Na podstawie uzyskanych (i przedstawionych w podrozdziale 4.3.3.) wyników ankiet medycznych można 

przypuszczać, że wysoki poziom oceny poszczególnych aspektów świadczy o komunikatywności 

Realizatora Programu oraz pozytywnym stosunku do odbiorców Programu, a także wyczerpującym 

przekazywaniu informacji. Należy jednak wskazać, że ankieta odnosiła się do spotkań informacyjno-

edukacyjnych, nie zaś do badań przesiewowych. 

Badanie przesiewowe odbywały się bez obecności rodziców/ opiekunów, co uniemożliwia udzielenie 

odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawności obsługi prowadzonej przez beneficjenta oraz troski 

o badanego. Nie wystąpiły jednak sygnały wskazujące, że aspekty te należy ocenić negatywnie. 

W ramach przeprowadzonych przez Ewaluatora badań z odbiorcami działań w ramach Programu 

pojawiły się pojedyncze sygnały wskazujące na to, że osoba prowadząca spotkanie informacyjno-
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edukacyjne spóźniła się bądź sala, w której odbywało się spotkanie, była zbyt mała w stosunku 

do potrzeb. Były to jednak pojedyncze głosy, które nie wpłynęły na ogólny, wysoki poziom satysfakcji 

z uczestnictwa w przedsięwzięciu. 

4.7.2. CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ ZGŁASZALI INNE UWAGI 

PODCZAS WYPEŁNIANIA ANKIETY SATYSFAKCJI UCZESTNIKA PROGRAMU? 

Nie odnotowano, by w ramach ankiet satysfakcji uczestnicy dzielili się dodatkowymi przemyśleniami 

dotyczącymi wydarzenia, w którym brali udział. 

 

4.7.3. CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ POZYTYWNIE OCENIAJĄ 

UDZIAŁ W PROGRAMIE? 

Uczestnicy pozytywnie oceniają udział w Programie, o czym świadczą zarówno przedstawione wcześniej 

wyniki ankiet satysfakcji uczestnika Programu, jak również wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę 

badań ankietowych. Jedynie 0,75% rodziców/ opiekunów ocenia udział w Programie przeciętnie, a tylko 

0,38% badanych oceniło udział raczej źle. 

Podobnie, jak w przypadku rodziców/ opiekunów, również zdecydowana większość (98,87% - suma 

odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”) personelu pedagogicznego uczestniczącego 

w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oceniła je bardzo dobrze. Pozostali nauczyciele (1,13%) 

oceniło je przeciętnie, zaś nikt nie ocenił spotkań negatywnie. 

 

Wykres 29. Jak ogółem ocenia Pani/Pan udział w Programie badań przesiewowych słuchu? 

 
Źródło: badanie CAWI/CATI z rodzicami uczniów uczestniczących w Programie. 
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Wykres 30. Jak ogółem ocenia Pani/Pan udział w spotkaniu? 

 
Źródło: badanie CAWI/CATI z personelem pedagogicznym uczestniczącym w Programie. 

 

4.7.4. CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ DOKONALIBY JAKIŚ 

ZAMIAN W REALIZACJI RPZ? JEŚLI TAK, TO JAKICH? 

Jedyne zmiany dot. realizacji wsparcia, o których wspomnieli rodzice dzieci uczestniczących w Programie 

dotyczyły zwiększenia skali akcji informacyjnej (poprzez stosowanie dodatkowych metod, 

m.in. plakatów). Poza tym nie zidentyfikowano, by osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu 

oczekiwały wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 

4.7.5. CZY OFEROWANE W RAMACH PROGRAMU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ODPOWIADAŁY NA 

POTRZEBY GRUPY DOCELOWEJ? JAKIEGO RODZAJU DODATKOWE/INNE ŚWIADCZENIA 

NALEŻAŁOBY DODAĆ DO PROGRAMU W PRZYSZŁOŚCI? 

14,29% rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w badaniu wskazało, że należałoby przyszłe edycje 

Programu poszerzyć o badania i diagnozowanie wad wymowy. Wady wymowy wśród dzieci często 

powiązane są z wadami słuchu, dlatego też w celu kompleksowego podejścia do badań przesiewowych 

należałoby poddać analizie, czy nie byłoby zasadne poszerzenie Programu o elementy związane 

z wadami wymowy. Zagadnienie takie towarzyszy badaniom przesiewowym słuchu w ramach innych 

Programów (np. w ramach Programu dla Województwa Zachodniopomorskiego, Województwa 

Łódzkiego, oraz Województwa Małopolskiego). Również osoby uczestniczące w panelu ekspertów 

wskazały, że zasadne byłoby poszerzenie przyszłych edycji Programu o badania logopedyczne. 

Współzależność problemów wad wymowy i wad słuchu powoduje, że działania z tego zakresu należy 

prowadzić równolegle. 
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4.7.6. CZY W OPINII UCZESTNIKÓW/OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH RPZ POWINIEN 

BYĆ KONTYNUOWANY W NASTĘPNYCH LATACH? 

Przeważająca większość rodziców/opiekunów dzieci, które uczestniczyły w Programie opowiedziało się 

za kontynuacją Programu w przyszłości. Niespełna 2% badanych wyraził zdanie, że Program nie powinien 

być kontynuowany bądź nie miał zdania w analizowanej kwestii. 

 
Wykres 31. Czy Pani/Pana zdaniem program powinien być kontynuowany w przyszłości? 

 
Źródło: badanie CAWI/CATI z rodzicami uczniów uczestniczących w Programie. 

 

4.7.7. JAK UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ 

OCENIAJĄ POZIOM WIEDZY PRZEKAZANEJ W TRAKCIE UCZESTNICTWA W NIM? JAK 

UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ 

OCENIAJĄ FORMĘ PRZEKAZANIA WIEDZY W TRAKCIE UCZESTNICTWA W NIM? CZY 

UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ 

UWAŻAJĄ, ŻE WIEDZA PRZEKAZANA W TRAKCIE REALIZACJI RPZ JEST PRZYDATNA 

W CODZIENNYM ŻYCIU? 

Poziom przekazywanej w trakcie Programu wiedzy jest oceniany bardzo wysoko. Świadczy o tym wysoki 

odsetek wskazań ocen „wysoko” i „bardzo wysoko” w odniesieniu do każdego aspektu. Najwyższe noty 

uzyskały takie aspekty, jak zrozumiałość i przydatność informacji. Również poziom merytoryczny 

spotkania oraz odpowiedzi Prowadzącego na zadawane pytania należy ocenić pozytywnie. 

 

Tabela 5. Ocena poszczególnych aspektów spotkań informacyjno-edukacyjnych 

 
bardzo wysoko wysoko średnio nisko 

bardzo 
nisko 

brak 
odpowiedzi 

Zrozumiałość informacji 45,80% 47,46% 6,44% 0,13% 0,14% 0,03% 

Przydatność informacji 47,54% 45,47% 6,77% 0,10% 0,08% 0,04% 
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bardzo wysoko wysoko średnio nisko 

bardzo 
nisko 

brak 
odpowiedzi 

Poziom merytoryczny spotkania 41,27% 48,55% 9,78% 0,17% 0,15% 0,08% 

Odpowiedzi prowadzącego  
na zadawane pytania 

45,97% 44,93% 7,31% 0,15% 0,11% 1,53% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet satysfakcji uczestnika spotkania informacyjno-edukacyjnego. 

 

Poniżej zamieszczono informację na temat tego, jak oceniane były przez personel pedagogiczny 

poszczególne aspekty związane ze spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi, w których brali oni udział 

w ramach Programu. 

 

Wykres 32. Proszę ocenić spotkanie pod kątem podanych kryteriów. Proszę o dokonanie oceny w skali 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – najwyższą. 

 
Źródło: badanie CAWI/CATI z personelem pedagogicznym uczestniczącym w Programie. 

 

4.7.8. CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ, 

WYKORZYSTUJĄ WIEDZĘ PRZEKAZANĄ W TRAKCIE REALIZACJI RPZ? JEŚLI TAK, TO W JAKI 

SPOSÓB? CZY UCZESTNICY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM 

W RAMACH RPZ PODZIELILI SIĘ Z INNYMI OSOBAMI INFORMACJAMI ZDOBYTYMI W RAMACH 

UCZESTNICTWA W RPZ? 

Większość (78,26%) osób biorących udział w spotkaniach informacyjnych wskazała, że dzięki udziałowi 

w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób należy 
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dbać o słuch. Większość (67,39%) osób, które uczestniczyły w spotkaniu wskazała również, 

że wykorzystuje zdobytą wiedzę w codziennym życiu. 

Respondenci wskazali, że wykorzystują wiedzę uzyskaną w ramach badania poprzez dzielenie się 

informacjami z innymi osobami, rzadsze słuchanie głośnej muzyki, unikanie hałaśliwych miejsc oraz 

czyszczenie uszu nie patyczkami higienicznymi, a w inny sposób. 

 

Wykres 33. Czy dzięki udziałowi w spotkaniu uzyskała lub poszerzyła Pani/uzyskał lub poszerzył Pan swoją wiedzę o tym, jak 
dbać o słuch? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

Wykres 34. Czy wykorzystuje Pani/Pan zdobytą wiedzę o konieczności dbania o słuch w codziennym życiu? 

 
Źródło: badanie CATI z rodzicami/opiekunami dzieci uczestniczącymi w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

Badaniu w ramach ewaluacji poddano również personel pedagogiczny uczestniczący z spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych. Badani nauczyciele wskazali, że uczestnictwo w spotkaniu w niewielkim 

stopniu wpłynęło na ich świadomość dot. wad słuchu i profilaktyki słuchu. Jedynie 29,70% badanych 

nauczycieli (suma odpowiedzi „w bardzo dużym stopniu” i „w raczej dużym stopniu”) wskazało, że udział 
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w spotkaniu miał duży wpływ na ich świadomość dot. przedmiotowego zagadnienia, co piąta osoba 

(21,78%) wskazała, że spotkania ocenia pod tym względem przeciętnie. W przypadku blisko połowy 

badanych (48,51% - suma odpowiedzi „w raczej małym stopniu” i „w bardzo małym stopniu”) 

odnotowano odpowiedzi świadczące o małym stopniu wpływu spotkania na zwiększenie świadomości 

dot. wad i profilaktyki słuchu. 

Wykres 35. W jakim stopniu udział w spotkaniu wpłynął na zwiększenie Pani/Pana wiedzy i świadomości na temat wad 
słuchu oraz ich profilaktyki? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem pedagogicznym uczestniczącym w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 

Wykres 36. Czy wykorzystuje Pani/Pan uzyskaną na spotkaniu wiedzę w życiu codziennym? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem pedagogicznym uczestniczącym w zajęciach informacyjno-edukacyjnych. 
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4.7.9. JAKIE INFORMACJE PRZEKAZANE W TRAKCIE REALIZACJI RPZ ZAPAMIĘTALI UCZESTNICY/OSOBY, 

KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ? KTÓRE Z INFORMACJI 

PRZEKAZANYCH W TRAKCIE REALIZACJI RPZ UCZESTNICZY/OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ 

W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPZ UWAŻAJĄ ZA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE? 

Biorąc pod uwagę wyniki ankiety wiedzy, przeprowadzane wśród uczestników spotkań informacyjno-

edukacyjnych, uczestnicy zapamiętali większość przekazywanych im informacji, dotyczących: 

 Objawów, które mogą świadczyć o wadzie słuchu; 

 Przyczyn, które mogą wywoływać wady słuchu; 

 Sposobu dbania o higienę narządów słuchu; 

 Znaczenia badań przesiewowych słuchu. 

W ramach ankiety sprawdzającej poziom wiedzy uczestnikom spotkań informacyjno-edukacyjnych 

zadano pięć pytań: 

1. Czy u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego mogą występować problemy 

w nauce?  

2. Czy używanie słuchawek wewnątrzusznych może wpływać na powstawanie zaburzeń słuchu?  

3. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na możliwe problemy ze słuchem? (odpowiedzi: 

rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, niewyraźna mowa, opóźnienie rozwoju mowy, 

głośne mówienie w cichym otoczeniu, wszystkie z powyższych) 

4. Jak należy dbać o higienę narządów słuchu? (czyszczenie ucha patyczkiem kosmetycznym, 

przebywanie w hałasie, unikanie infekcji górnych dróg oddechowych, żadne z powyższych) 

5. Czy udział w badaniach przesiewowych słuchu może pomóc we wczesnym wykrywaniu zaburzeń 

słuchu?  

Wyniki ankiety wiedzy zaprezentowano poniżej, wraz ze wskazaniem, ile dobrych odpowiedzi uzyskano 

w ramach przeprowadzonych badań ankietowych. 
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Wykres 37. Wyniki ankiety wiedzy uczestnika Programu – odsetek prawidłowych odpowiedzi. 

 
Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego. 

 

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że badane osoby pozyskały w wyniku Programu 

wiedzę, która będzie przez nich wykorzystywana w przyszłości. 

Uzyskane odpowiedzi pozwalają również na wskazanie, że za najistotniejsze (zapamiętane) przez 

rodziców/opiekunów dzieci i personel pedagogiczny informacje uznane zostały te dotyczące wpływu 

wad słuchu na wyniki w nauce, używania słuchawek dousznych i ich wpływu na ryzyko pojawienia się 

wad słuchu oraz znaczenia badań przesiewowych dla profilaktyki ww. wad. 

4.8. OCENA REALIZACJI RPZ W OPINIACH UCZESTNIKÓW/OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM  

Rodziców i opiekunowie dzieci biorących udział w przesiewowych badaniach słuchu zapytano, jak 

ogółem oceniają udział w programie badań przesiewowych słuchu. Niemal wszyscy badani 

odpowiedzieli, że oceniają udział dziecka w Programie dobrze (98,87% - suma odpowiedzi 

„zdecydowanie dobrze i „raczej dobrze”). Niespełna 1% rodziców/opiekunów wskazał, że udział ocenia 

przeciętnie, zaś jedynie 0,38% badanych wskazało, że nie jest zadowolonych z udziału dziecka 

w Programie. Znikomy udział ocen negatywnych świadczy z jednej strony o odpowiednim przygotowaniu 

i przeprowadzeniu dotychczasowych badań przesiewowych, a z drugiej pozwala wnioskować o dużej 

istotności tego typu badań (w przypadku kiedy rodzaj prowadzonych badań byłby dla 

rodziców/opiekunów dzieci nieistotny, zdecydowanie nie udałoby się uzyskać tak wysokiego udziału 

pozytywnych ocen względem udziału w Programie). 
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Wykres 38. Jak ogółem ocenia Pani/Pan udział w Programie badań przesiewowych słuchu? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Powyższe stwierdzenie (dotyczące istotności prowadzonych badań przesiewowych) potwierdzają 

również wyniki innego z postawionych pytań, a mianowicie potrzeby organizacji tego typu badań w 

przyszłości. Ponad 98% rodziców wyraziło opinię, że Program badań przesiewowych powinien być 

kontynuowany w przyszłości. 

 

Wykres 39. Czy Pani/Pana zdaniem program powinien być kontynuowany w przyszłości? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Większość rodziców (aż 95%) wskazała również na inne potrzeby, które należałoby wspierać w ramach 

badań przesiewowych (warto przy tym zaznaczyć, że pozostałe 5% nie miało zdania w temacie, poprzez 

co nikt z badanych nie zaprzeczył, że należy poszerzyć działania Programowe). 
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Wykres 40. Czy Pani/Pana zdaniem należałoby poszerzyć Program o diagnozowanie u dzieci innych schorzeń? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

W opinii większości rodziców i opiekunów dobrym pomysłem byłoby poszerzenie zakresu realizowanych 

badań o wady wzroku (78,35% wskazań) i wady postawy (55,91% wskazań). Co piąty rodzic wskazał, 

że zagadnieniem podejmowanym w badaniach powinna być otyłość (21,26%). Na konieczność badań 

dotyczących wad wymowy wskazało niespełna 15% rodziców. Wśród innych schorzeń, które powinny 

stanowić przedmiot badań przesiewowych wskazano ponadto zaburzenia odżywiania. 

Wykres 41. Które schorzenia powinny być Pani/Pana zdaniem dodatkowo objęte Programem? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Co trzeci rodzic zadeklarował, że brał udział w spotkaniu informacyjno-promocyjnym dla rodziców/ 

opiekunów dotyczącym zagadnienia profilaktyki słuchu. 
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Wykres 42. Czy brała Pani/brał Pan udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym dla rodziców dotyczącym schorzeń 
słuchu? 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Rodzice zostali poproszeni również o ocenę spotkania w którym brali udział pod kątem istotnych 

czynników, które mogły wpływać na jego użyteczność. Żaden z aspektów nie został oceniony przez 

rodziców źle (ocena 1 lub 2 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą). Większość 

rodziców oceniła szkolenie bardzo dobrze (ocena 5) zaś nieliczne osoby – dobrze (ocena 4). 

Wykres 43. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, jak ocenia Pani/Pan spotkanie pod 
kątem: 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 
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Najwyższą średnią ocenę uzyskała przystępność (łatwość, dostosowanie do odbiorców) przekazywanych 

na spotkaniu informacji. Wysokie noty rodzice wystawili również za możliwość uzyskania podczas 

spotkania dodatkowych materiałów informacyjnych (np. broszur, ulotek). Stosunkowo najniższą średnią 

ocenę (4,78 w skali 1-5) uzyskał aspekt dot. szczegółowości przekazywanych informacji, lecz należy 

zauważyć, że wszystkie badane aspekty uzyskały zdecydowanie wysokie oceny. 

Wykres 44. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa, jak ocenia Pani/Pan spotkanie pod 
kątem: 

 
Źródło: badanie CATI z personelem placówek oświatowych uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. 

Celem uzupełnienia analizy ocen organizowanych spotkań warto również zwrócić uwagę na wyniki 

przeprowadzonej ankiety satysfakcji uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych w szkołach oraz 

konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego. W badaniu tym udział wzięło aż 82% uczestników 

ww. spotkań i konferencji (16 288 respondentów spośród 19 840 uczestników Programu). W podziale 

na poszczególne lata, w których przeprowadzane były ankiety satysfakcji, największy udział przypadł 

na 2018 r., kiedy to w badaniu udział wzięła blisko połowa ogółu badanych (48,02%). Wysoki udział 

odnotowano również w 2017 r., kiedy to ankiety satysfakcji wypełniło ponad 40% badanych. Pozostała 

część (niecałe 12% kwestionariuszy) wypełniona została w 2019 r. 
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Wykres 45. Liczebność respondentów wypełniających ankietę satysfakcji uczestników Programu w podziale na lata 

 
Źródło: ankieta satysfakcji uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych w szkołach oraz konferencji szkoleniowych dla 
personelu medycznego. 

Respondenci, którzy wypełnili ankiety satysfakcji uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych 

w szkołach oraz konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego, w przeważającej większości 

udzielili ocen pozytywnych względem zrozumiałości przekazywanych podczas spotkań informacji (ponad 

93% ocen przypadło na oceny pozytywne, z czego aż 45,80 p.p. przypadło na ocenę bardzo wysoką). 

Pozostałe odpowiedzi przypadły przede wszystkim na ocenę średnią (ponad 6% ogółu wskazań), poprzez 

co udział ocen negatywnych był znikomy (zaledwie 0,27% ogółu). 

Drugą kwestią podjętą w ramach prowadzonego badania satysfakcji była przydatność przekazywanych 

informacji. Ponownie udzielone odpowiedzi świadczą o prawidłowej selekcji przekazywanych podczas 

spotkań informacji. Na oceny pozytywne przypadło ponownie aż 93% (niemal 48 p.p. względem oceny 

bardzo wysokiej). Podobny udział odnotowano również w przypadku oceny średniej, którą to wybrało 

6,77% badanych. Tym samym, oceny negatywne stanowiły bardzo niewielki udział ogółu odpowiedzi 

(zaledwie 0,18%). 

Oceny udzielone w ramach poziomu merytorycznego organizowanych spotkań również uzyskały zbliżoną 

strukturę do poprzednio analizowanych pytań. Oceny pozytywne stanowiły niemal 90% ogółu 

odpowiedzi, a oceny średnie wskazało niecałe 10% badanych. Tym samym ponownie na oceny 

negatywne przypadł znikomy udział wskazań – jedynie 0,32%. 

Ostatnim elementem poddanym ocenie w ramach prowadzonej ankiety satysfakcji były odpowiedzi 

(na zadawane pytania) udzielane przez prowadzących spotkania. Ponownie oceny miały charakter 

pozytywny (niemal 91% ocen pozytywnych, z czego niemal 46 p.p. przypadło na ocenę bardzo wysoką). 

Udział ocen średnich wyniósł 7,31%, poprzez co oceny negatywne stanowiły niewielki odsetek ogółu 

wskazań (zaledwie 0,26%). 
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4.9. IDENTYFIKACJA NIEPRZEWIDZIANYCH W RPZ EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU 

4.9.1. JAKIE NIEPRZEWIDZIANE W RPZ POZYTYWNE EFEKTY OSIĄGNIĘTO NA SKUTEK REALIZACJI RPZ? 

Odnotowano zwiększone zainteresowanie badaniami przesiewowymi słuchu. Zainteresowanie wyrazili 

zarówno nauczyciele, jak również rodzice, którzy chcieli poddać badaniu pozostałe dzieci (niewłączone 

do programu, np. starsze rodzeństwo uczestnika badania), jak i sami poddać się badaniu. Świadczy to 

o zwiększeniu się świadomości osób zaangażowanych w projekt profilaktyką słuchu. 

4.9.2. JAKIE NIEPRZEWIDZIANE W RPZ NEGATYWNE EFEKTY OSIĄGNIĘTO NA SKUTEK REALIZACJI RPZ? 

Zwrócono uwagę na wykluczenie z możliwości udziału w badaniach dzieci z zaburzeniami centralnymi 

oraz z niepełnosprawnościami. W opinii części spośród badanych osób sytuacja taka może spowodować 

poczucie odizolowania i wykluczenia takich osób z grupy rówieśniczej. Należy jednak wskazać, 

że problematyka włączenia takich dzieci do badania wiązałaby się ze znacząco wyższymi kosztami 

(związanymi m.in. z koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki dla takich dzieci w trakcie realizacji 

badania) i była przedmiotem rozważań na etapie programowania wsparcia. Ponadto, dzieci 

z zaburzeniami centralnymi oraz niepełnosprawnościami mogą mieć szereg innych schorzeń, które mogą 

zafałszować wyniki badania przesiewowego. W przypadku takich dzieci konieczna byłaby szczegółowa 

diagnostyka, nie zaś badanie przesiewowe. 
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5. TABELA WDRAŻANIA REKOMENDACJI 

Treść wniosku 
(strona w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(strona w raporcie) 

Adresaci 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Badanie pozwoliło na 

zdiagnozowanie wad 

słuchu u 15,3% dzieci 

stanowiących grupę 

docelową. 

(s. 23) 

Należy rozważyć 

realizację badania na 

próbie dzieci, 

należących do tzw. 

grupy wysokiego 

ryzyka, nie zaś na 

całości populacji.  

(s. 27) 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Należy pogłębić ankietę medyczną wypełnianą 

przez rodziców lub opiekunów prawnych. Ankieta 

ta powinna pozwolić na uzyskanie informacji na 

temat tego, czy istnieje ryzyko wystąpienia wad 

słuchu u dziecka. Ankiety powinny być poddane 

analizie, która będzie służyła zakwalifikowaniu bądź 

niezakwalifikowaniu danego dziecka do udziału w 

badaniach.  

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne 

Miejscem rekrutacji 

dzieci do udziału w 

badaniach były 

wyłącznie szkoły. 

(s. 34) 

Należy wprowadzić 

obowiązek rekrutacji 

uczestników do 

badania w 

zróżnicowanych 

miejscach, co pozwoli 

na zwiększenie zasięgu 

realizowanych 

przedsięwzięć. 

(s. 34) 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Działania informacyjne o możliwości uczestnictwa 

w Programie należy prowadzić nie tylko w szkołach, 

ale również w innych miejscach, tj. zakłady opieki 

zdrowotnej, świetlice środowiskowe, ośrodki 

pomocy społecznej itp. Obowiązek taki należy 

zawrzeć w Programie oraz w regulaminie konkursu. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne 

Brak koordynatorów w 

szkołach utrudniał 

czynienie ustaleń dot. 

realizacji projektu. W 

Rekomenduje się 

wprowadzenie 

możliwości powołania 

koordynatora projektu 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Działania zmierzające do powołania koordynatora 

powinny być uwzględnione w Programie – powinny 

zostać przeznaczone środki na wynagrodzenie 

takich osób (np. w ramach kosztów pośrednich). 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne, 

sprawność 
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Treść wniosku 
(strona w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(strona w raporcie) 

Adresaci 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

szkołach, w których 

zdecydowano się na 

taką funkcję obserwuje 

się dużo sprawniejszą 

realizację działań. 

(s. 42-43) 

w szkole, w gminie lub 

w powiecie (w 

zależności od liczby 

szkół). 

(s. 42-43) 

Dzięki temu, że funkcja taka zostanie utworzona, 

możliwe będzie uniknięcie wielu problemów 

związanych z realizacją wsparcia (np. ustalenie 

terminu przeprowadzenia spotkania 

informacyjnego) oraz usprawnienie jego 

świadczenia. Osoba ze środowiska lokalnego (np. 

pedagog szkolny, pracownik sekretariatu, 

pielęgniarka, pracownik socjalny czy pracownik 

urzędu gminy)  będzie również cieszyła się 

większym zaufaniem ze strony rodziców, niż 

pracownik Realizatora, co ma szansę pozytywnie 

wpłynąć na zgłaszalność do uczestnictwa w 

badaniach. 

administracji 

Obserwuje się 

problemy ze 

sprawozdawczością w 

ramach Programu. 

(s. 54) 

W ramach przyszłego 

Programu zaleca się 

wprowadzenie 

szczegółowego wzoru 

sprawozdań, które 

powinien przedkładać 

Instytucji Zarządzającej 

Beneficjent (Realizator 

Programu). 

(s. 54) 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Załącznikiem do umowy o dofinansowanie w 

ramach przedmiotowych działań powinien być wzór 

sprawozdania (rocznego, końcowego) z realizacji 

Programu). Pracownicy IZ i IP jako dobrą praktykę 

powinni również przypominać z wyprzedzeniem o 

konieczności przedłożenia sprawozdań oraz 

konsultacji treści sprawozdań przed ostatecznym 

złożeniem dokumentu przez realizatora. Pozwoli to 

na sprawniejszą realizację przedsięwzięcia oraz 

uniknięcie opóźnień w przekazywaniu 

prawidłowych, kompletnych sprawozdań. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne, 

sprawność 

administracji 
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Treść wniosku 
(strona w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(strona w raporcie) 

Adresaci 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Spowoduje to jednak zwiększone obciążenie dla 

osób odpowiedzialnych za monitoring i 

sprawozdawczość z ramienia IZ oraz IP. 

Krótki czas, który 

upłynął od czasu 

zakończenia Programu 

uniemożliwia 

wskazanie, jaki efekt 

przyniósł Program w 

odniesieniu do 

zminimalizowania 

konsekwencji 

wykrytych zaburzeń 

słuchowych poprzez 

odpowiednie działania 

diagnostyczne, 

lecznicze i 

terapeutyczne. 

(s. 27) 

W ramach przyszłego 

Programu bądź w 

ramach środków 

własnych samorządu 

województwa należy 

uwzględnić, że 

zbadanie tego efektu 

będzie wymagało 

działań prowadzonych 

w dłuższym okresie – 

np. rok, dwa lata po 

zakończeniu Programu. 

(s. 27) 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Należy w ramach budżetu Programu bądź w ramach 

środków własnych samorządu województwa 

przewidzieć środki na zbadanie populacji dzieci, u 

których wykryto wadę słuchu w rok lub dwa lata po 

zakończeniu Programu lub środków własnych 

samorządu województwa. Pozwoli to na określenie 

rzeczywistej skali zmian, która zaszła w zdrowiu 

dzieci, u których zdiagnozowano wadę słuchu. 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne, 

sprawność 

administracji 

W celu zwiększenia 

oddziaływania 

Programu, o wykrytej 

wadzie słuchu u ucznia 

Do przyszłego 

Programu należy 

wprowadzić 

odpowiednie zapisy 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

 

Pedagog szkolny bądź lekarz rodzinny mają kontakt 

zarówno z dzieckiem, jak i z jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi (również po 

zakończeniu Programu), co pozwoli na jego 

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne 
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Treść wniosku 
(strona w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(strona w raporcie) 

Adresaci 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

powinien dowiadywać 

się, za zgodą 

rodzica/opiekuna 

prawnego, pedagog 

szkolny. 

(s. 27)  

dotyczące zgłaszania 

ewentualnych 

zaniedbań w 

podejmowaniu działań 

diagnostycznych lub 

terapeutycznych u 

dzieci z wykrytą wadą 

słuchu.(s. 27) 

zaangażowanie w problem ucznia oraz 

zminimalizowanie sytuacji, w których rodzice/ 

opiekunowie dziecka bagatelizują problem 

zdrowotny i nie podejmują działań leczniczych/ 

terapeutycznych. W przypadku bagatelizowania 

problemu przez rodziców osoba taka ma możliwość 

podjęcia odpowiednich działań (np. zgłoszenia 

występowania problemu w danej rodzinie do 

ośrodka pomocy społecznej). 

Analiza wydatków w 

ramach Programu nie 

pozwala na 

stwierdzenie, by 

Program był efektywny 

pod względem 

kosztowym. Zauważa 

się istotne rozbieżności 

pomiędzy wydatkami 

przewidzianymi w 

Programie, a kosztami 

faktycznie 

poniesionymi przez 

Beneficjenta. 

(s. 49) 

Zaleca się 

przeprowadzenie 

aktualizacji wyceny 

poszczególnych działań 

w ramach Programu. 

(s. 49) 

IZ RPO WM 

IP RPO WM  

Należy przeprowadzić audyt mający na celu 

weryfikację, czy koszty, które są przewidziane w 

Programie odpowiadają stawkom rynkowym. 

Nawiązując do uzyskanych w ramach 

wspomnianego audytu wyników zaleca się 

aktualizację kosztów jednostkowych badania. 

Wiązać się to będzie jednak z dodatkową pracą, 

jaką będzie należało włożyć w przygotowanie 

Programu dla przyszłej perspektywy finansowej.  

Przyszła 

perspektywa 

finansowa 

Programowa, 

operacyjna  

Zdrowie, 

włączenie 

społeczne 
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6. TABLE OF RECOMMENDATIONS 

Conclusion 
(page in the report) 

Recommendation 
(page in the report) 

Addressee of the 
recommendation Manner of implementation 

Period of the 
implementation 

Class of the 
recommendation 

Thematic 
scope 

The research led to the 

diagnosis of hearing 

impairment among 

15,3% of children 

constituting a target 

group. 

(p. 23) 

It shall be considered 

to conduct the study 

on a sample of children 

identified as the so-

called high risk group - 

not including the whole 

population (p. 27) 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

A medical survey completed by parents or legal 

guardians of a child should be conducted in an in-

depth manner. Such survey should provide the 

analysis with the information on whether there is a 

risk of hearing impairment. Surveys should be 

subjected to the analysis that would qualify or not 

qualify a given child to participate in the study. 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion 

Recruitment of children 

for the participation in 

the research was 

conducted merely in 

schools.  

(p. 34) 

An obligation to recruit 

participants for the 

study in various places 

should be introduced, 

leading to the increase 

of the scope of 

implemented projects. 

(p. 34) 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

Information activities concerning the possibility of 

participating in the Programme should be 

conducted not only in schools, but also in different 

locations, for example health care centres, 

community centres, social assistance centres. Said 

obligation should be included in the Programme 

and in the competition regulations. 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion 

The process of settling 

arrangements 

concerning the 

implementation of the 

project was negatively 

affected by the lack of 

coordinators in schools. 

It is recommended to 

suggest the 

appointment of a 

project coordinator in a 

school, municipality or 

poviat (depending on 

the number of schools). 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

The Programme should include the measure 

concerning the appointment of a project 

coordinator in a school – financial resources should 

be designed for the remuneration of such persons 

(for example as part of the indirect costs). 

Appointing the coordinator would be a solution to 

numerous problems related to the implementation 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion 
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Conclusion 
(page in the report) 

Recommendation 
(page in the report) 

Addressee of the 
recommendation Manner of implementation 

Period of the 
implementation 

Class of the 
recommendation 

Thematic 
scope 

Institutions which 

appointed such a 

function were 

characterised by a 

considerably more 

efficient 

implementation of 

tasks. 

(p. 42-43) 

(p. 42-43) of support (e.g. setting the date of an information 

meeting), improving also the implementation of the 

Programme. A person from the local environment 

(e.g. guidance counsellor in a school, secretary 

employee, nurse, social worker or municipality 

office employee) would be trusted by parents in a 

more considerable scope than the employee of the 

executor of the project, leading to the possibility to 

have a positive impact on the number of 

participants in a research. 

Problems with 

reporting as part of the 

Programme were 

observed. 

(p. 54) 

The recommendation 

for the future 

Programme concerns 

the introduction of a 

detailed template of 

reports that should be 

submitted by the 

Beneficiary to the 

Managing Authority 

(the party 

implementing the 

Programme) 

(p. 54) 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

A template for the report from the implementation 

(annual, final) should constitute an attachment to 

the co-financing Agreement. As a good practice, the 

employees of the Managing Authority and the 

Intermediate Institution should also remind 

beneficiaries in advance about the need to submit 

reports and to consult the content of reports 

before the final submission of the document by the 

implementer. Such measure would lead to a more 

efficient implementation of the project and to 

counteract delays in submitting correct and 

complete reports. However, such conduct would 

increase the workload for the units responsible for 

monitoring and reporting on behalf of the MA and 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion,  

efficiency of 

the 

administration 
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Conclusion 
(page in the report) 

Recommendation 
(page in the report) 

Addressee of the 
recommendation Manner of implementation 

Period of the 
implementation 

Class of the 
recommendation 

Thematic 
scope 

II. 

A relatively 

inconsiderable period 

of time from the 

completion of the 

Programme proves it 

impossible to indicate 

the effect of the 

Programme in the 

scope of limiting the 

consequences of 

diagnosed hearing 

impairment with the 

use of diagnostics, 

treatment and 

therapeutic measures 

(p. 27) 

The implementation of 

the Programme in the 

future should include 

the fact that the 

research of this effect 

will require long-term 

activities - for example 

one or two years after 

the completion of the 

Programme.  

(p. 27) 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

Funds should be set for examining the population 

of children with a hearing impairment detected one 

or two years after the end of the Programme, as 

part of the Programme budget or own resources of 

the voivodeship self-government. Such approach 

would determine the actual scale of changes that 

occurred in the scope of the health of children who 

were diagnosed with a hearing impairment. 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion,  

efficiency of 

the 

administration 

In order to increase the 

effects of the 

Programme, 

educational counsellor 

in school should be 

informed about 

The Programme in the 

future should include 

provisions regarding 

reporting possible 

negligence in 

undertaking diagnostic 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV  

The guidance counsellor in school or a General 

Practitioner in a health centre are in contact with 

both the child and their parents/legal guardians 

(also after the Programme is completed), which will 

translate into the engagement in the student's 

problem and counteracting situations when the 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational 

Health, social 

inclusion 
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Conclusion 
(page in the report) 

Recommendation 
(page in the report) 

Addressee of the 
recommendation Manner of implementation 

Period of the 
implementation 

Class of the 
recommendation 

Thematic 
scope 

diagnosed hearing 

impairment  of a child 

(with the permission of 

parents/ legal 

guardians of a child) 

(p. 27)  

or therapeutic activities 

with children with a 

hearing impairment. 

(p. 27) 

child's parents/guardians underestimate the health 

problem and do not take medical/ therapeutic 

measures. In the case when the problem is 

underestimated by parents, such person might take 

appropriate actions (e.g. to report the problem 

occurring in a given family to a social assistance 

centre). 

The analysis of the 

costs incurred as part 

of the implemented 

measures does not 

prove the Programme 

financially effective.  

Considerable 

discrepancies 

concerning the costs 

foreseen in the 

Programme and costs 

incurred by 

Beneficiaries were 

identified. 

(p. 49) 

It is recommended to 

update the appraisal of 

individual activities 

under the Programme. 

(p. 49) 

Managing 

Authority of 

the ROP MV 

Intermediate 

Institution of 

the ROP MV 

The verification (conducted, for example, in the 

form of an audit) should identify whether the costs 

foreseen in the Programme correspond to market 

rates. Unit costs of the research should be updated 

referring to achieved results. However, such 

measure would require additional workload in the 

scope of the preparation of the Programme for the 

future financial perspective. 

Next financial 

perspective 

programme, 

operational  

Health, social 

inclusion 
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