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StreSzczenie:    Wstęp: Jednym z przykładów ogólnopolskiego programu prozdrowotnego w Polsce jest Program Powszechnych Prze-
siewowych Badań Słuchu u noworodków (PPPBSun). Jest on ukierunkowany na wczesną diagnostykę i interwencję 
u dzieci z zaburzeniami słuchu i podawany jako przykład programu dobrze zarządzanego. Prezentowanie wyników 
działania PPPBSun, jak również aspektów organizacyjnych oraz własnych doświadczeń, mogą w znaczący sposób 
pomagać instytucjom zarządzającym innymi programami w osiąganiu wysokiej efektywności ich funkcjonowania. 
Celem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza ewaluacji programu w okresie 15 lat jego działania, tj. identyfikacja 
zmian oraz konsekwencje ich wprowadzenia w perspektywie poprawy jakości i efektywności.

  Materiał i metody: Materiał stanowią dane dotyczące PPPBSun, zarejestrowane w Centralnej Bazie danych Programu, 
a także informacje organizacyjne związane z zarządzaniem, obsługą informatyczną oraz infrastrukturą PPPBSun. anali-
zę przeprowadzono w oparciu o parametry oceny jakości (identyfikacje zmian i cel ich wprowadzenia) oraz efektywności 
(konsekwencje wprowadzenia zmian). analiza dotyczy całego okresu funkcjonowania PPPBSun – od 2002 do 2017 roku. 

  Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 13 głównych modyfikacji programu spełniających kry-
teria „zmiany” oraz 11 mniejszych – pobocznych – wynikających z konieczności przystosowania funkcjonalności PPPB-
Sun do aktualnych potrzeb. Zmiany pogrupowano według pięciu kategorii: zmiany prawne, zmiany administracyjne, 
zmiany w zarządzaniu, audyt i kontrola oraz zmiany informatyczne. 

  Dyskusja: analizując ewaluację PPPBSun można przyjąć, że wprowadzone zmiany, wpłynęły pozytywnie na po-
szczególne aspekty funkcjonowania PPPBSun, ale nie wyczerpują możliwości dalszej optymalizacji jego działania. 
Program wymaga stałego rozwoju, tak by wzrastała skuteczność i efektywność jego działania, a zastosowane w nim 
rozwiązania mogły być bodźcem do ulepszania i tworzenia innych programów prozdrowotnych.

SłoWa kluczoWe:   niedosłuch, screening słuchowy u noworodków, programy prozdrowotne

abStract:   introduction: the Polish Universal neonatal Hearing Screening Program (PUnHSP) is one example of a nationwide pro-
health program in Poland. this program is aimed at early diagnosis and intervention in children with hearing impair-
ment, and is an example of a well-managed program. Presenting the results of the PUnHSP, particularly organisational 
aspects and experience, can assist institutions managing other programs to achieve high efficiency. the aim of this work 
was to perform a detailed analysis of the PUnHSP by identifying the changes implemented over the 15 years it has been 
active, as well as the consequences of their introduction in terms of improved quality and efficiency.

  Materials and methods: data from the PUnHSP, registered in the central database, were evaluated, as well as organisa-



www.otolaryngologypl.com14

artykuł oryginalny / original article

siewowych Badań Słuchu u  Noworodków w Polsce, zarejestrowa-
ne w Centralnej Bazie Danych (CBD) programu oraz informacje 
organizacyjne związane z zarządzaniem, obsługą informatyczną 
oraz infrastrukturą PPPBSuN. Informacje na temat zmian zacho-
dzących w programie uzyskano z dokumentacji technicznej oraz 
bezpośrednio od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy (WOŚP). Obecnie w PPPBSuN zarejestrowanych jest ponad 
5,5 mln noworodków, które objęto diagnostyką i interwencją, a 
w programie bierze udział 501 ośrodków realizujących jego za-
łożenia. Strukturę programu przedstawia tabela I. 

Analizie poddano zmiany, które nastąpiły podczas działania PPPB-
SuN. Zgodnie z definicją przyjęto, że „zmiana” jest przejściem ce-
chy lub rzeczy w inny stan, który może dotyczyć każdego aspektu 
organizacji (w tym działania PPPBSuN) i pociągnąć za sobą skutki 
daleko wykraczające poza obszar, w którym się on odbywa [5]. Na 
podstawie zgromadzonych informacji dokonano oceny skutków 
wprowadzenia zmian. Zmiany zidentyfikowano oraz pogrupowa-
no w zależności od obszaru związanego z działaniem programu. 
W ocenie działania i rozwoju programu uwzględniono wszystkie 
wprowadzone modyfikacje (zmiany). Analizę przeprowadzono w 
oparciu o parametry oceny jakości (identyfikację zmian i cele ich 
wprowadzenia) oraz efektywności (konsekwencji ich wprowadze-
nia). Analiza dotyczy całego okresu funkcjonowania PPPBSuN, 
tj. czasu od uruchomienia programu w 2002 roku do 2017 roku. 
Ze względu na nieparametryczny charakter danych dokonano 
opisowej analizy badanych zmiennych. 

Wyniki

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 13 głów-
nych modyfikacji programu, spełniających przyjęte kryteria de-
finicji „zmiany” oraz 11 mniejszych – pobocznych – wynikają-
cych z konieczności przystosowania funkcjonalności PPPBSuN 

WStęp

W Polsce działa kilkaset programów prozdrowotnych reali-
zowanych na poziomie samorządów terytorialnych [1]. Po-
zarządowe programy zdrowotne są przygotowywane przez 
organizacje pożytku publicznego oraz fundacje, w przypadku 
których nie ma jednego rejestru, a ich dokładna liczba nie jest 
znana. Programy różnią się pomiędzy sobą organizacją, po-
wszechnością oraz dostępnością danych. 

Ze względu na indywidualny charakter i unikatowość każdego 
z nich, nie ma dostępnych narzędzi, systemów oraz algoryt-
mów, które pozwalałyby oceniać oraz porównywać je między 
sobą. Dlatego wydaje się konieczne prezentowanie nie tylko 
wyników, ale również aspektów organizacyjnych, własnych 
doświadczeń – pozytywnych i negatywnych – które mogłyby 
pomóc instytucjom zarządzającym programami osiągać jak 
najwyższą efektywność funkcjonowania własnych programów. 

Jednym z przykładów ogólnopolskiego programu prozdrowotnego 
w Polsce jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słu-
chu u Noworodków (PPPBSuN). Jest on ukierunkowany na wcze-
sną diagnostykę i wczesną interwencję u dzieci z zaburzeniami 
słuchu [2,3]. Ma charakter powszechny, obejmuje niemal wszyst-
kie nowonarodzone dzieci w Polsce, jest wysoko oceniany [4]. 

Celem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza ewaluacji PPPB-
SuN w okresie 15 lat jego działania, tj. identyfikacja zmian oraz 
konsekwencji ich wprowadzenia w obszarach poprawy jako-
ści i efektywności.

Materiał i MetoDy

Materiał stanowią dane dotyczące Programu Powszechnych Prze-

tional information related to management, it support and infrastructure. the analysis was based on quality assessment 
parameters (identification of changes and the purpose of their introduction) and effectiveness (consequences of intro-
ducing the changes). the analysis includes the 15-year period in which the PUnHSP has been active, from 2002 to 2017.

  results: thirteen main modifications of the program were identified according to the definition of “change”, in ad-
dition to 11 smaller modifications resulting from the necessity to adapt to current requirements. the changes were 
grouped into five categories: legal, administrative, management, audit and control, and it.

  Discussion: the changes implemented in the PUnHSP can be assumed to have positively influenced various aspects 
of the program, but do not exhaust the possibilities for further optimisation of functioning. 

  conclusions: the program requires constant development in order to increase the efficiency and effectiveness of its 
operation, and the changes and solutions implemented in this program could be applied to improve existing pro-
health programs, as well as those yet to be created.

keyWorDS:  hearing loss, newborn hearing screening, pro-health programs
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2. Obowiązek uzupełniania danych elektronicznych na 
bieżąco (11 lat po rozpoczęciu PPPBSuN). 
Ustalenie obowiązku systematycznego uzupełniania danych 
drogą elektroniczną w okresie nieprzekraczającym 1 miesiąca 
od badania. Celem wprowadzenia regulaminu było zwiększenie 
systematyczności wprowadzania danych do Centralnej Bazy 
Danych PPPBSuN. Efektem zmian była poprawa jakości i ilo-
ści wpisów w CBD. Od momentu wprowadzenia regulaminu 
w 2014 roku do chwili obecnej nastąpił wzrost systematycznie 
uzupełnianych wpisów do Centralnej Bazy Danych z 95,9% w 
2014 roku do 96,6% w pierwszej połowie 2017 roku [7].

II. Zmiany w administracji

1. Utworzenie stałej siedziby Biura Koordynatora 
Medycznego PPPBSuN (6 lat po rozpoczęciu programu). 

Celem powstania tej jednostki było utrzymanie stałego kontaktu 
z ośrodkami uczestniczącymi w programie. Efektem powstania 
biura koordynatora jest możliwość bezpośredniego dwukierun-
kowego kontaktu ośrodków biorących udział w PPPBSuN i biura. 
Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja w przypadku proble-
mów związanych z codziennym funkcjonowaniem PPPBSuN. 

2. Utworzenie strony internetowej (8 lat od rozpoczęcia 
działania PPPBSuN).

W 2011 roku utworzono stronę internetową poświęconą te-
matyce badań przesiewowych słuchu u noworodków. Celem 
jej powstania była poprawa dostępności informacji dotyczą-
cych badań przesiewowych słuchu. Efektem jej utworzenia 
było zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich najważniej-
szych, wiadomości o programie oraz informacji dla rodziców. 

III. Zmiany w zarządzaniu

1. Indywidualizacja realizacji zamówień materiałów (rok 
po rozpoczęciu działania PPPBSuN).

W 2004 roku zmieniono zasady wysyłania formularzy, certyfi-
katów oraz ulotek. Celem zmiany było wprowadzenie indywi-
dualnego sposobu rozpatrywania zamówień w poszczególnych 
ośrodkach. Efektem wprowadzenia zmiany było zniwelowanie 
braków lub nadwyżek materiałów niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania PPPBSuN, a tym samym ograniczenie kosz-
tów prowadzenia programu.

2. Częściowe ograniczenie liczby dokumentacji papierowej 
(8 lat po rozpoczęciu programu).  

Celem zmiany była rezygnacja z przechowywania dwóch z czte-

do aktualnych potrzeb. Trzy główne zmiany przeprowadzono 
już w pierwszych dwóch latach trwania programu, natomiast 
w ciągu ostatnich 10 lat działania PPPBSuN przeprowadzono 
10 kolejnych głównych zmian w funkcjonowaniu PPPBSuN. 
Listę zmian pogrupowano według kategorii: zmiany prawne, 
administracyjne, w zarządzaniu, audyt i kontrola oraz zmia-
ny informatyczne.

zMiany głóWne (n = 13)

I. Zmiany prawne

1. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenie badania 
przesiewowego słuchu – rozporządzenia Ministra Zdrowia 
[6] (pół roku po rozpoczęciu programu). 
 
W lipcu 2003 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w 
szczególności badań przesiewowych oraz okresów, w których 
te badania są przeprowadzane. Celem wprowadzenia 
rozporządzenia było objęcie każdego nowonarodzonego 
dziecka w Polsce obowiązkowym badaniem przesiewowym 
słuchu. Efektem wprowadzenia zmiany był wzrost liczby 
noworodków objętych badaniami przesiewowymi słuchu z 
97,8% wprowadzonych do Centralnej Bazy Danych PPPBSuN 
w 2004 roku do 98,4% w 2017 roku. 

tab. i.  Struktura PPPBSun.

pozioMy 
pppbSun

naDzór zaplecze 
inforMatyczne

finanSoWanie

i Poziom 
– wczesne 
wykrywanie 
niedosłuchu – 
neonatologia

Koordynator 
Medyczny 
Programu

Zewnętrzna 
firma z branży 
it – zarządzanie 
infrastrukturą 
bazodanową, 
polityką 
bezpieczeństwa 
i ochroną danych 
osobowych. 
odpowiedzialna 
za wyposażenie 
ośrodków 
w sprzęt 
komputerowy, 
przechowywanie 
danych 
spływających 
z ośrodków, 
prowadzenie 
infolinii z 
pomocą 
techniczną dla 
ośrodków oraz 
wsparciem 
informatycznym

Procedury 
medyczne – nFZ

ii poziom – 
diagnostyka 
niedosłuchu 
– ośrodki 
laryngologiczne 
i audiologiczne

Koordynator 
ds. raportów i 
analiz

Sprzęt do badań 
przesiewowych 
słuchu, sprzęt 
do przesyłania 
danych do CBd, 
szkolenia, druki 
i certyfikaty – 
Fundacja WoŚP

iii poziom – 
interwencja 
– ośrodki 
laryngologiczne 
i audiologiczne

Koordynator ds. 
logistycznych
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dzonych wśród rodziców dzieci, u których nie zarejestrowano 
wizyty końcowej, odsetek ten wynosi 83% [8].

4. Wprowadzenie kontroli wyników badań na wyższych 
poziomach PPPBSuN (12 lat po rozpoczęciu działania 
PPPBSuN). 

Celem było zwiększenie efektywności i sprawności działania 
PPPBSuN na II poziomie – objęcie diagnostyką wszystkich 
pacjentów wymagających kontroli według założeń programu. 
Efektem było zidentyfikowanie nieprawidłowości we wpisach 
do Centralnej Bazy Danych, które były przyczyną zawyżania 
liczby dzieci wymagających dalszej diagnostyki (tab. 1).

5. Weryfikacja danych uzyskiwanych PPPBSuN z danymi 
zewnętrznymi (12 lat od rozpoczęcia działania PPPBSuN). 

Wprowadzono kontrolę danych gromadzonych w Centralnej 
Bazie Danych PPPBSuN na podstawie informacji ze źródeł 
zewnętrznych – w szczególności w oparciu o Główny Urząd 
Statystyczny (GUS) oraz o Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 
Celem wprowadzenia kontroli na podstawie źródeł GUS oraz 
NFZ była możliwość uzyskania dokładnej liczby urodzeń ży-
wych za dany rok oraz o informacji na temat liczby porodów 
w poszczególnych ośrodkach I poziomu. Efektem takiego sys-
temu kontroli była możliwość porównania liczby porodów w 
każdym ośrodku biorącym udział w PPPBSuN, co skutkowało 
zwiększeniem liczby dzieci rejestrowanych w CBD z 94,3% w 
2009 roku do 96,6% w 2017 roku. 

V. Zmiany informatyczne

1. Zmiany w oprogramowaniu (rok po rozpoczęciu 
programu).

Rok po rozpoczęciu programu dokonano szeregu zmian do-
tyczących oprogramowania do wprowadzania danych drogą 
elektroniczną: zablokowano możliwość błędnego wypisywania 
dat, wprowadzania i wysyłania danych bez wpisania numeru 
księgi głównej oraz płci dziecka, jak również wyniku badania 
przesiewowego. Zwrócono szczególną uwagę na wprowadzanie 
do bazy imienia i nazwiska osoby przeprowadzającej badanie. 
Celem wprowadzenia zmian było uzyskanie wysokiej jakości 
danych gromadzonych w systemie, a ich efektem jest baza bez 
zduplikowanych informacji, zawierająca rzetelne dane.

2. Zmiana sposobu przesyłania danych (6 lat po rozpoczęciu 
działania PPPBSuN).

W 2009 roku nastąpiła zmiana sposobu przesyłania danych 
obejmująca zmianę protokołu pakietowej transmisji danych 

rech kopii papierowych kart wyników badań przesiewowych. 
Efektem wprowadzonej zmiany było ograniczenie o 50% licz-
by drukowanych materiałów oraz likwidacja kosztów utrzy-
mywania archiwum, które rocznie wynosiły średnio 21 000 
PLN (dane od założyciela). W obiegu pozostały jedynie karty 
przeznaczone do dokumentacji medycznej poszczególnych 
ośrodków PPPBSuN oraz kopia dla rodzica.

IV. Audyt i kontrola

1. Stworzenie spójnego systemu komentowania zdarzeń (12 
lat po rozpoczęciu działania PPPBSuN).

Celem wprowadzenia nowego systemu było umożliwienie mo-
nitorowania spraw związanych z codzienną koordynacją PPPB-
SuN, raportowanie wyników pracy oraz aktywny kontakt z ośrod-
kami. Efektem wprowadzonej zmiany było usprawnienie pracy 
biura koordynatora, umożliwienie szybkiego reagowania na 
występujące problemy, usprawnienie kontaktu z działem infor-
matycznym oraz działem medycznym Fundacji WOŚP, a także 
zwiększenie efektywności pracy całego zespołu zajmującego się 
PPPBSuN. Każda osoba nadzorująca PPPBSuN może w łatwy 
i szybki sposób prześledzić sytuację w wybranym ośrodku. W 
bazie komentarzy gromadzone są informacje o każdym proble-
mie zgłoszonym przez ośrodek, o rozmowach dotyczących za-
ległości we wprowadzaniu danych do Centralnej Bazy Danych 
PPPBSuN, jak również o awariach sprzętu do wykonywania ba-
dań przesiewowych słuchu oraz problemów informatycznych. 

2. Zmiana systemu raportowania (7 lat od rozpoczęcia 
działania PPPBSuN) – utworzenie w 2010 roku nowej 
wersji modułu raportującego. 

Celem wprowadzenia tej modyfikacji było usystematyzowa-
nie danych gromadzonych w Centralnej Bazie Danych PPPB-
SuN. Efektem wprowadzonej zmiany było uzyskanie łatwego 
i szybkiego dostępu do danych najczęściej analizowanych w 
codziennej pracy biura koordynatora.

3. Modyfikacja certyfikatów badania przesiewowego 
słuchu (9 lat po rozpoczęciu programu).

Celem wprowadzonej zmiany było podkreślenie konieczności 
wykonywania badań diagnostycznych u dzieci z podejrzeniem 
niedosłuchu oraz dalszej obserwacji dziecka. Efektem było 
zwiększenie świadomości rodziców dzieci wymagających dal-
szej diagnostyki oraz zwiększenie zgłaszalności na II poziom 
PPPBSuN. Przed wprowadzeniem zmian, w 2009 roku, w CBD 
rejestrowano 41,4% wizyt dzieci wymagających dalszej dia-
gnostyki, aby po wprowadzeniu zmian osiągnąć w 2016 roku 
poziom 52,3%. Po uwzględnieniu danych z ankiet przeprowa-
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rzy (zmiana IV.1) dostępny w aplikacji terminalowej umożliwił 
szybką reakcję na występujące problemy oraz ograniczył w zna-
czący sposób dublowanie wykonywanych zadań. Dzięki niemu 
widoczna jest aktywność poszczególnych ośrodków (pozytyw-
na i negatywna). Pozwala to na szybkie rozwiązywanie proble-
mów oraz wspieranie ośrodków dobrze zarządzanych. Ponadto 
od momentu uszczelnienia bazy danych (zmiana I.2) nie ma 
możliwości zakończenia pełnego rekordu w bazie, bez poda-
nia szczegółów dotyczących głębokości oraz typu niedosłuchu. 

W analizie wykazano, że prawidłowe funkcjonowanie progra-
mu zależy również od stałego monitorowania pracy ośrodków. 
Istotne jest zatem kontrolowanie jakości oraz ilości wpisów 
wprowadzanych do bazy danych. Dobre, rzetelne dane pozwa-
lają na planowanie i przygotowywanie działań długofalowych 
związanych z poprawą życia noworodków z uszkodzonym słu-
chem. Podobnie realizowane jest to w Wielkiej Brytanii, gdzie 
program badań przesiewowych jest częścią Narodowej Służ-
by Zdrowia, a informacje o noworodkach i ich pełnej historii 
medycznej gromadzone są automatycznie [10].

Według danych z CBD, przed utworzeniem Biura Koordynato-
ra Medycznego w 2009 roku zgłaszalność na dalszą diagnostykę 
audiologiczną wynosiła jedynie 47,5% [2] i stanowiła najsłabszy 
element działania PPPBSuN. Problem ten był również porusza-
ny w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskazywano konieczność 
posiadania w każdym stanie systemu monitorowania i nadzoru 
dzieci z podejrzeniem wystąpienia niedosłuchu oraz integracji 
z systemem służby zdrowia [17–18]. Wprowadzone przez Biuro 
Koordynatora Medycznego modyfikacje (zmiana IV.4), pozwoli-
ły na uzyskanie danych pozwalających urealnić zgłaszalność do 
poziomu 83% [9]. Duży wpływ na osiągnięcie takiego wyniku 
miało uruchomienie programu pilotażowego, który przyczynił 
się do poprawy wiedzy rodziców na temat konieczności wyko-
nania badań diagnostycznych w kierunku wykrycia niedosłuchu 
oraz zebrania informacji na temat przyczyn nie zgłaszania się na 
wizytę diagnostyczną [8]. Podobne wyniki prezentują Szwajca-
ria, Włochy oraz część stanów w USA [19–22]. 

Ważnym aspektem działania każdego programu jest finanso-
wanie. W przypadku PPPBSuN Fundacja WOŚP ponosi koszty 
średnio 1,6 mln zł rocznie (druki, certyfikaty, wynajem pomiesz-
czeń, obsługa IT) [23]. Rezygnacja z drukowania części dokumen-
tacji, digitalizacja i uszczelnienie systemu gromadzenia danych 
pozwoliły na ograniczenie stałych kosztów (np. archiwizacji).

poDSuMoWanie

Wielopłaszczyznowa współpraca osób zaangażowanych w 
działanie PPPBSuN pozwala na jego ustawiczny rozwój i dąże-

(GPRS) na sieciowy. Wymieniono terminale do wprowadzania 
danych PPPBSuN. Celem wprowadzonej zmiany była poprawa 
infrastruktury informatycznej, a jej efektem poprawa systema-
tyczności wprowadzanych danych oraz szybszy ich przesył.

zMiany poboczne (n = 11)

Pozostałe modyfikacje programu zidentyfikowane w trakcie ana-
lizy to zmiany wynikające z konieczności przystosowania funk-
cjonalności PPPBSuN do aktualnych potrzeb działania progra-
mu. Obejmują one likwidację obowiązku wpisywania lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzenie w CBD trzech 
rodzajów wizyt na poziomie diagnostycznym PPPBSuN (tab. 1), 
zwiększenie liczby raportów generowanych na podstawie CBD, 
obowiązek wprowadzania przyczyny nie zgłoszenia się na po-
ziom diagnostyczny, zmiana oprogramowania do przetwarzania 
danych, wybór daty z interaktywnego kalendarza, generowanie 
raportów o stanie wpisów do CBD dla poszczególnych ośrodków, 
modyfikacja karty badania przesiewowego, usunięcie duplikatów 
w CBD, wprowadzenie nowego interfejsu w module do wprowa-
dzania danych oraz wprowadzenie stałego kontaktu z ośrodkami.

DySkuSja

Ogólnokrajowy, powszechny program prozdrowotny to bardzo 
duże wyzwanie logistyczne, organizacyjnie i finansowe. Do-
skonale jest to widoczne podczas porównania analogicznych 
programów badań przesiewowych słuchu w Anglii, Niemczech 
czy Włoszech [9–13]. Większość programów prowadzona jest 
przez jednostki rządowo-centralne, np. w Anglii [10], lub re-
gionalnie, np. w Niemczech, Włoszech czy Francji [9, 11–14]. 
Polska jako jeden z dwóch krajów w Europie, obok Cypru, or-
ganizuje program badań przesiewowych słuchu, który wspie-
rany i koordynowany jest przez organizację pozarządową [9].

W PPPBSuN dane gromadzone są w sposób centralny, a gene-
rowanie analiz i podsumowań możliwe jest na bieżąco, przy 
pomocy specjalnie zaprojektowanego modułu raportującego. 
Podobnie jest w  Wielkiej  Brytanii, gdzie krajowe dane syste-
mu IT można eksplorować za pomocą wyszukiwań i eksportu, 
prowadzić analizy danych statystycznych w celu poprawy wy-
dajności systemu [15]. Inaczej jest w Walonii i Brukseli (Bel-
gia), gdzie dane dotyczące interwencji audiologicznej w ramach 
programu badań przesiewowych (tj. wyniki badań) w ogóle 
nie są gromadzone w programie badań przesiewowych [16]. 

Ścisła współpraca z firmą informatyczną, umożliwiła sprawne 
zbieranie i przetwarzanie danych oraz tworzenie jednorodne-
go zbioru. Opracowany w ramach PPPBSuN system komenta-
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jednak dalsza potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań, by 
możliwy był wzrost skuteczności i efektywności działania pro-
gramu, a zastosowane w nim rozwiązania mogły być podstawą 
do ulepszania i tworzenia innych programów prozdrowotnych. 

nie do osiągnięcia jak najlepszych wyników (organizacyjnych i 
merytorycznych). Analizując PPPBSuN oraz wprowadzone w 
nim na przestrzeni lat zmiany, można przyjąć, że wpłynęły one 
pozytywnie w obszarach, które uległy modyfikacjom. Istnieje 
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