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І. НАМАЛЕНИЕТО НА СЛУХА У ДЕЦАТА В РАННА
ВЪЗРАСТ - НАЦИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛЕН
ПРОБЛЕМ.

Намалението на слуха е едно от най-често срещаните вродени
заболявания и придобити увреждания в неонаталния период, които
остават като актуален медицински, социален и икономически
проблем. Ранната диагностика на децата с увреден слух и
последващото лечение е съвременно решение и позволява
развитието на речта и говора, емоционално, психично, социално и
умствено развитие на личността, както и вграждането им в
нормалната среда на чуващите. Честотата на децата с вродени
слухови увреждания е между 2 – 4 на 1000 новородени деца.
Всички деца с трайно двустранно намаление на слуха за
говорните честоти по-голямо или равно на 35 dB се определят като
слухово увредени. Въз основа на натрупания международен опит е
създаден и изработен консенсус относно откриването и
последващото поведение спрямо този контингент от слухово
увредени деца, който приема следните основни принципи:
1. Трайните детски
слухови увреждания са сериозен
обществено значим здравен проблем, засягайки най-малко едно бебе
на 1000 новородени. Приема се, че провеждането на изследванията и
резултатът от последващата профилактика са най-успешни в
първите месеци след раждането. Следователно откриването чрез
скринингови изследвания, проведени скоро след раждането, дават
възможност да се подобри качеството на живота и перспективите на
развитие в личен и обществен план на засегнатите деца.
2. Ефективните програми за изследвания са достатъчно ясно
определени.
3. Методите за идентификация на трайните слухови
увреждания в неонаталната възраст са въведени в рутинната
клинична практика. Те са ефективни и може да се очаква, че
установяват най-малко 80 % от случаите с трайни слухови
увреждания, докато неточните резултати са при 2-3 % от нормално
чуващите бебета.
4. Неонаталното изследване в АГ клиники/отделения са поефективни и по-евтини отколкото по-късно извършените
изследвания след 7 - 9 месеца.
5. Универсалният неонатален слухов скрининг не може да
определи по-късно придобитата или прогресивно настъпваща
слухова загуба. При тези групи се прилагат други методи за
диагностика. Придобитата или прогресивно настъпваща слухова
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загуба може да бъде 10 до 20 % от всички трайни слухови
увреждания в детската възраст.
6. Рисковете, свързани с неонаталния слухов скрининг,
включват фалшиво позитивни резултати и възможно забавяне на
диагнозата при фалшиво негативни такива. Но тези рискове са
приемливи с оглед последващите резултати от неонаталния
скрининг.
7. Универсалният неонатален слухов скрининг е първата
стъпка към програмата за рехабилитация на слухово увредените
деца, включвайки улеснение при диагностиката и лечението.
8. Системата на качествен контрол е основният елемент в
програмата за универсалния неонатален слухов скрининг.
Последната включва обучение на персонала и контрол на
изпълнението. Лицата, отговорни за качественото провеждане на
програмата, се определят със заповед на Министъра на
здравеопазването.
Здравноосигурителните системи в Европа се намират в
различни етапи на организация и материална основа.
Задължителното въвеждане на програмата за универсалния
неонатален слухов скрининг не трябва да бъде забавено. Това ще
осигури на новите граждани на Европа по-големи възможности
и по-добро качество на живот в новото хилядолетие.
Оценявайки тези факти, Световната здравна организация
подкрепя и препоръчва провеждането на такива национални
програми. От 15 до 16 май 1998 г. в Милано е приет Европейски
консенсус за неонатален слухов скрининг. Joint Committee of infant
hearing приема през 2000 г. Position Statement (утвърденото
изискване), което налага задължителност по отношение на
скринирането на слуха на новородените. Неонаталният слухов
скрининг се извършва задължително при всички новородени в
САЩ, Канада и в страните от Европейския съюз.
Проблемът с вродената глухота е социално значим и на
сегашния етап на развитие на медицината единствено чрез
въвеждането на Национална програма за универсалния неонатален
слухов скрининг могат да се избегнат трайните отрицателни
резултати.
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ІІ. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА
СЛУХОВИТЕ УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
У нас честотата на слуховите увреждания се движи в
международно приетите граници. Така в България ежегодно се
раждат около 65 глухи деца при раждаемост около 60 000 - 65 000
годишно (близо 8 % от децата са с рискови фактори за увреда на
слуха).
Националният център по здравна информация не разполага с
данни относно честотата на слуховите увреждания в България и
разпределението им по нозологични единици. Не е известен и броят
на рехабилитираните деца, както и на децата със слухови
увреждания, които посещават училищата, обучаващи деца без
подобни увреждания и т.н.
За съжаление слуховите увреждания се интервинират с успех,
ако терапията започне до 6-я месец от раждането. Затова
предпоставка за успех е ранното откриване
на слуховите
увреждания, което може да стане единствено чрез въвеждането на
Универсален Неонатален Слухов Скрининг (УНСС).
Необходимо е да се подобри системата за откриване на
деца със слухови увреждания, което е съставна част от УНСС.
Голяма част от тях са от така наречените “РИСКОВИ
ГРУПИ” И ДРУГИ, които са забелязани от своите родители или
общопрактикуващи лекари и оториноларинголози.
За рискови групи приемаме класификацията на Joint
Committee on infant hearing, 1991 година:
1. Фамилна обремененост по отношение на приемно
намаление на слуха;
2. Вродени инфекции като токсоплазмоза, сифилис, рубеола,
цитомегаловирус и херпес;
3. Краниофациални аномалии на ушна мида, външен слухов
проход и други;
4. Недоносеност под 1500 грама;
5. Хипербилирубинемия и екссангвинотрансфузия;
6. Лечение с ототоксични медикаменти за повече от 5 дни и
луп диуретици;
7. Бактериален менингит;
8. Тежко състояние при раждане – АПГАР от 0-3 за 5 минути
или липсата на спонтанно дишане за 10 минути; хипотония през
първите 2 часа;
9. Продължителна механична вентилация – повече от 10 дни;
10. Синдроми с предполагащо приемно увреждане на слуха Фьорденбург, Ушер синдром и други.
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До този момент у нас средната възраст за откриване на
уврежданията на слуха е около 12 до 20-месечна възраст. Слуховите
увреждания у новородените и кърмачетата не винаги могат да бъдат
открити с рутинните клинични методи на наблюдение и изследване.
Поради тези причини международната
общност е изготвила следното становище:

медицинска

1. Децата с намаление на слуха трябва да бъдат клинично
уточнени до третия месец след раждането.
2. Слухопротезирането и рехабилитацията на слуха и говора
трябва да започне не по-късно от шестия месец от живота на децата.
3. Кохлеарната имплантация трябва да бъде извършена след
12-месечна възраст, с последваща слухово вербална рехабилитация.
ІІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Според Световната здравна организация под понятието
скрининг се разбира системното приложение на изследване за
определяне на пациенти с риск за специфично заболяване, с цел да
се открие дадено заболяване в най-ранен стадий, преди неговата
клинична проява.
Стратегическа цел на универсалния неонатален слухов
скрининг е ранното откриване на слуховите увреждания при
всички новоредени деца в страната.
По този начин се отдиференцират три основни групи деца:
• нормално чуващи новородени деца;
• слухово увредени деца;
• рискови групи за активно наблюдение.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
1. Универсалният неонатален слухов скрининг следва да
използва физиологични методи за изследване на всички новородени
деца в страната. Тази система трябва да бъде модуларна и да
включва интегрирани подсистеми за деца от рисковите групи.
Системата може да включва различни алтернативни пътища за
определяне на слуховата загуба. Те обхващат различни методи за
скрининг за клинично изследване.
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2. Универсалният неонатален слухов скрининг трябва да бъде
лесно приложим, евтин и достоверен.
3. Ефективната неонатална слухова програма трябва да бъде
универсална за страната, изпълнена чрез унифициран метод и
апаратура за цялата страна.
4. Последващото диагностициране на вида и степента на
слуховите увреждания да се извършва с други обективни клинични
методи.
5. Да се определят методите на лечение – консервативно и
оперативно.
6. Слухопротезиране, кохлеарна имплантация и последваща
рехабилитация на слуха и говора.
ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. Укрепване на националната структура от специализирани
аудиологични звена и създаване на органи за управление на
програмата.
2. Създаване на регионални екипи и координатори по
изпълнението на програмата.
3. Формиране на информационна концепция, включваща
информирано съгласие на родителите преди провеждане на
изследванията.
4. Подбор на универсален метод и необходимата апаратура.
5. Обучение на екипите, които ще провеждат скрининга.
6. Аудиологичното уточняване на състоянието на слуха на
децата, показали отклонения при скрининговото изследване, да бъде
окончателно завършено към 3-ия месец след раждането.
6.1. Децата с изяснено естество на отклоненията да бъдат
насочени за адекватно лечение – ранно слухопротезиране (около
шести месец) и при необходимост кохлеарна имплантация
(дванадесети месец) с последваща рехабилитация.
6.2. Децата, при които се маркират рискови фактори, се
отделят в специална група за диспансеризация и адекватно
наблюдение и изследване до 3-4-годишна възраст. Те подлежат на
своевременни действия при установяване на последващи по-късни
отклонения в чуването.
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V. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ПРОГРАМАТА
Подготовката и изпълнението на национална програма за
неонатален слухов скрининг изисква предварително установяване на
следните принципи:
1. Изследванията се извършват в лечебни заведения, обхващат
се всички новородени деца, като се прилагат обективни скринингови
аудиологични методи.
2. Ранното уточняване и последващите интервенции на деца с
вродени проблеми, или по-късно придобити, води до по-добри
резултати при говорното и езиково обучение.
3. Провеждането и контролът на скрининговите изследвания в
национален контекст, както и ефективното аудиологично
проследяване на децата с уточнени увреждания на слуха и техните
семейства, са свързани непосредствено с изграждането на
интегрирана информационна система за неонатален слухов
скрининг.
4. Ангажираното съдействие от страна на органите на
изпълнителната власт, местната власт, национални и местни
средства за осведомяване, неправителствени и пациентски
организации е гаранция за успешно осъществяване на неонатален
слухов скрининг в България.
Към Министерство на здравеопазването се създава
Национален експертен съвет по неонатален слухов скрининг със
следните основни дейности и задачи:
• Разработва и предлага на Министъра на здравеопазването
съвременни концепции и подходи за организиране и
провеждане на неонаталния слухов скрининг;
• Координира, анализира и контролира дейността по изпълнение
на програмата;
• Координира дейностите по създаването и изпълнението на
програми за обучение в областта на неонаталния слухов
скрининг;
• Осигурява необходимата комуникационна и информационна
среда за осъществяване на скрининга;
• Изготвя ежегодно отчети, както и предложения за
оптимизиране на дейностите в рамките на програмата;
• Предлага конкурсни проекти, финансирани от средствата на
програмата, за участие на лечебни заведения в процеса на
нейното изпълнение;
• Осигурява и координира международна експертна помощ по
проблеми на неонаталния слухов скрининг.
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Националният експертен съвет по неонатален слухов скрининг
се ръководи от заместник-министър на здравеопазването. Състои се
от представители на отговорни за реализацията на програмата
институции, както следва:
• Министерство на здравеопазването;
• Министерство на труда и социалната политика;
• Български лекарски съюз;
• Национална здравноосигурителна каса;
• Медицински университети и Университетски болници;
• Национални центрове към МЗ;
• Съюз на глухите в България;
• Българско дружество на оториноларинголозите и Българско
дружество на неонатолозите.

VІ. ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Пряко с изпълнението на програмата ще бъдат ангажирани:
• Катедра по УНГ болести на Медицински университет, гр.
София – основен изпълнител;
• Лечебните заведения, включени в програмата на конкурсен
принцип;
• Лекари със специалност по УНГ болести;
• Лекари със специалност по Неонатолгия, Детски болести,
Общопрактикуващи лекари.
• Лекари със специалност по Медицинска генетика, Клинична
психология;
• Медицински сестри и акушерки от неонатологични клиники и
отделения.
Контролът по изпълнението на програмата се осъществява от
Министерство на здравеопазването.
VІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА ВНЕДРЯВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Изграждане на съгласие между значимите участници за
създаване на тясно взаимодействие на различни нива и на преки
контакти за изпълнение на поставените задачи в програмата.

8

2. Създаване и поддържане на контакти с медиите за
информиране на населението за целите и ползите от провеждане на
програмата.
3. Активно сътрудничество и взаимодействие между
неонатолози, педиатри, генетици, оториноларинголози, акушергинеколози, общопрактикуващи лекари.
4.
Работа за повишаване на знанията и уменията на
сформирани екипи от специалисти по т. 3, с цел изпълнение на
програмата.
5.
Информиране на местната власт за целите на програмата
и осигуряване на нейната подкрепа.
VІІІ. МЕТОДИКИ ЗА НЕОНАТАЛЕН
СЛУХОВ СКРИНИНГ
Съвременната медицина разполага с надеждни, обективни,
неинвазивни електрофизиологични методи за изследване на слуха.
Тези методи са: Отоакустични емисии (ДПОАЕ и ТОАЕ) и
автоматизирани слухови стволови евокирани потенциали (А-АЕП).
•
Отоакустичните емисии изследват функционалното
състояние на външните слухови сетивни клетки и обективизират
функционалното състояние на вътрешното ухо. Те са обективен,
неинвазивен, много чувствителен и евтин метод на изследване.
Откриват малки по степен намаления на слуха, което е най-трудно
при диагностично уточняване на дискретните нарушения в
слуховата функция. Тяхната точност на диагностика по
международни данни е 90 %. По отношение на финансовата
стойност се цитира 1 долар на изследване, като за един час могат да
се изследват 4 деца.
•
Автоматизирани слухови стволови евокирани
потенциали (А-АЕП) са метод за изследване на слуховите нервни
пътища в ствола на мозъка. Те са също обективно скринингово
изследване, което се нуждае от по-скъпо струващ квалифициран
персонал. Диагностичната стойност е около 60 %, едно изследване
струва около 10 долара на дете и е с по-голяма продължителност по
отношение на времето.
В последно време на пазара се появява комбинирана
апаратура, която съчетава и двата метода.
Становището
по отношение на метода на избор е
изградено в резултат на български опит и световните
национални програми за неонатален скрининг, а именно:
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ЕОАЕ (Предизвиканите отоакустични емисии) са найподходящият метод на скринингово изследване за нашата
страна. Необходимата апаратура е от типа: ОАЕ - SCREENING
(TEOAE et DPOAE).
ІХ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЛУХОВИЯ СКРИНИНГ
1. Първоначалният слухов скрининг за всички новородени се
извършва след 48-ия час.
1.1 Специално подготвени акушерки или медицински сестри в
АГ клиники/отделения извършват първоначалният слухов скрининг.
2. Всички новородени от интензивните неонатални отделения
трябва да бъдат изследвани преди изписването им.
3. При установяване на слухови увреждания изследването се
повтаря на следващия ден.
4. Клиничната аудиологична диагностика на децата със
съмнение за увреден слух се извършва в специализирани УНГ
клиники, до края на третия месец.
4.1 Консултация със специалист по УНГ болести (аудиолог)
като се използва специално разработен за целта фиш, с който детето
се изпраща за аудиологично уточняване на заболяването и увредата
с обективни методики в специализирани УНГ клиники с
аудиологична насоченост в страната, разполагащи с модерна
съвременна апаратура и кадри с тясна специализация и висока
квалификация – УНГ специалисти-аудиолози. Един такъв
специализиран център може да обслужва 2-3 млн. население и само
в такива центрове единствено може да се извършва и ранното
слухопротезиране и опериране на деца под или около 12 месеца с
последващата ранна рехабилитация.
5. Всички новородени, които имат рискови фактори за слухови
увреждания, подлежат на периодично аудиологично наблюдение до
4-годишна възраст.
Х. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ЕТАП НА ПОДГОТОВКА – създаване на институционална рамка,

формиране на Национален експертен съвет по неонатален слухов
скрининг, екип за оперативна координация на програмата и
изготвяне на методология на скрининга (2006 г.).
ПЪРВИ ЕТАП (СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА) – избор на 16

лечебни заведения за участие в програмата по критерия – повече от
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1000 раждания годишно; осигуряване на необходимото оборудване;
обучение на екипите, които ще провеждат скрининга в тези лечебни
заведения (2006-2007 г.).
ВТОРИ ЕТАП – активно действие, оценка и мониторинг на

извършеното в първия етап; реализация на основните цели и задачи
(2007-2010г.).
ТРЕТИ ЕТАП – разширяване на скрининга, с включване на още

20 лечебни заведения на конкурсен принцип; осигуряване на
необходимото оборудване; обучение на екипите, които ще
провеждат скрининга в тези 20 лечебни заведения (2008 г.).
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – активно действие, оценка и мониторинг на

извършеното в третия етап; реализация на основните цели и задачи
(2008-2010 г.).
ПЕТИ ЕТАП – организиране и провеждане на скринингови

изследвания в останалите лечебни заведения, в които се извършват
раждания (2009 г.).
ШЕСТИ ЕТАП – заключителен, с анализ на резултатите и нови

предложения за следващ период от време (2010 г.).
Работният план за изпълнение на програмата е даден в
Приложение № 2.
ХІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ И ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Програмата за неонатален слухов скрининг ще функционира
на национално ниво, включващо всички клиники/отделения по
акушерство и гинекология на лечебните заведения за болнична
помощ, с координиращата роля на Министерство на
здравеопазването, сътрудничество и взаимодействие с клиниките/
отделенията по детски болести и УНГ болести на университетските
болници.
Критериите за успех на провеждания универсален неонатален
слухов скрининг, включително и проследяване на децата със
съмнение за слухови увреждания, са международно дискутирани и
приети в медицинската общност, както следва:
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Критерии на неонаталния слухов скрининг
Таблица № 1
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Критерии
Процент от новородените, скринирани преди
изписването от родилното отделение.
Процент от новородените, скринирани преди 1-я месец
от живота.
Процент от новородените, които не преминават
първоначалния (преди изписването) скрининг.
Процент от новородените, които не са преминали
първоначалния (преди изписването) скрининг, и които се
връщат за повторно изследване (за амбулаторен
скрининг и/или за аудиологична и медицинска оценка).
Процент от новородените, които не са преминали
първоначалния (преди изписването) или амбулаторен
скрининг, и които са предложени за аудиологична и
медицинска оценка.
Процент на фамилиите отказали неонатален слухов
скрининг преди изписването им от родилното отделение.

%
>95
>95
<5
>75

∼100

∼0

Критерии на проследяване на децата отпаднали от неонаталния
слухов скрининг
Таблица №2
Nr.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Критерии
Процент от децата и семействата, които осъществяват
необходимата комуникация между общопрактикуващия
лекар и съответните специалисти.
Процент от децата, чийто аудиологична и медицинска
оценка завършва преди да навършат 3-месечна възраст.
Процент от децата с потвърдена слухова загуба, които са
били подложени на отологична оценка.
Процент от семействата, които приемат аудиологичната
и медицинска оценка.
Процент от семействата с деца с потвърдена слухова
загуба, които са включени за рехабилитация, по времето
когато детете е било на 6-месечна възраст.

%
∼100
∼100
∼100
∼100
∼100
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ХІІІ. МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
1. Мониторинг за изпълнение на програмата чрез годишен
отчет на:
1.1 Изследваните деца.
1.2. Откритите слухови увреждания.
1.3. Срок на диагностициране на слуховата увреда.
1.4. Срок на предприети лечебни мерки и рехабилитация.
1.5. Актуалност и сравнимост на данните в интегрираната
информационна система за неонатален слухов скрининг.
2. Въз основа на оценка на извършените дейности и
постигнати резултати, Националният експертният съвет по
неонатален слухов скрининг към МЗ, ежегодно извършва
анализ и актуализиране на програмата.

ХІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Финансирането на дейностите по програмата се извършва от
държавния бюджет чрез Министерство на здравеопазването в
рамките на средствата, ежегодно одобрявани със Закона за бюджета
за съответната година.
2. По “Финансов разчет” за периода 2006-2010 г. се
предвиждат най-необходими разходи за осъществяване на
програмата (Приложение № 2).
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