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Szanowni Państwo,
bieżący numer Nowej Audiofonologii, który oddajemy w ręce naszych czytelników, zawiera jak zazwyczaj teksty naukowe, sprawozdania z wydarzeń krajowych i zagranicznych, a także streszczenia wystąpień
– tym razem cyklicznie organizowanej, zbliżającej się
konferencji naukowo-szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
W części poświęconej pracom przeglądowym zainteresowani mogą zapoznać się z przeprowadzoną
analizą map potrzeb zdrowotnych w zakresie jednej
z najczęstszych chorób w obszarze otorynolaryngologii – przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.
Schorzenie to znacznie obniża jakość codziennego
życia pacjentów, a w ochronie zdrowia generuje duże koszty. W tym samym dziale można przeczytać o dwóch zespołach genetycznych, tj. zespole Pendreda oraz zespole Treachera Collinsa,
w których obecne są zaburzenia słuchu wymagające leczenia. Czytelnicy będą także mieli okazję
przyjrzeć się roli implantów ślimakowych i pniowych jako skutecznej metodzie leczenia znacznych i głębokich niedosłuchów u pacjentów w każdym wieku – wśród szerokiego grona użytkowników znajdują się między innymi osoby z jednostronną głuchotą czy asymetrycznym niedosłuchem, zaimplantowani jednostronnie lub obustronnie. Jak wnika z opublikowanych danych
Ministerstwa Zdrowia za rok 2014, najwięcej hospitalizacji w skali kraju dotyczy dzieci w wieku
od 1 do 9 roku życia, a także osób dorosłych w wieku 60 lat i powyżej. Jeśli chodzi o świadczenie usług związanych z tą metodą leczenia, wiodące miejsce w Polsce zajmuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i Kajetanach.
Zapraszam Państwa do lektury bieżącego numeru Nowej Audiofonologii, a także do
współpracy przy tworzeniu naszego czasopisma, realizującego interdyscyplinarne podejście do
problemów zaburzeń słuchu i mowy u osób nimi dotkniętych oraz ich rehabilitacji i terapii.
Natomiast uczestnikom XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, zaplanowanej
w dniach 6‒8 czerwca 2019 roku w Kazimierzu Dolnym, życzę owocnych obrad i wielu inspirujących dalszą pracę zawodową doświadczeń.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

