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Szanowni Państwo,
ukazaniem się pierwszego numeru Nowej Audiofonologii w tym roku rozpoczynamy kolejny, ósmy już
rok edycji naszego czasopisma, tworzonego z myślą o środowiskach medycznych i rehabilitacyjnych,
a także o ściśle z nimi współpracujących przedstawicielach dziedzin takich, jak logopedia, psychologia,
lingwistyka, pedagogika, w tym pedagogika specjalna czy neuronauka. Od początku istnienia naszym
celem jest między innymi to, aby prezentowane teksty stanowiły praktyczną pomoc i były źródłem najnowszej wiedzy dla odbiorców, którzy na co dzień
stają wobec różnych problemów osób z zaburzeniami słuchu i mowy, dzieci, jak i dorosłych, a co za tym
idzie – przed wyborem właściwych dla nich metod
leczenia i terapii.
W bieżącym numerze Nowej Audiofonologii czytelnicy będą mieli możliwość wieloaspektowego przyjrzenia się chirurgicznym metodom leczenia otosklerozy, w tym m.in. występowaniu
z różną częstotliwością zaburzeń smaku po zabiegu stapedotomii czy zapoznania się z wynikami badań nad wpływem stapedotomii na jakość życia pacjentów z otosklerozą. Godną polecenia jest także zaprezentowana w jednym z artykułów polska adaptacja kwestionariusza oceny
niepełnosprawności głosu dzieci (pVHI), narzędzia do wykorzystania w praktyce lekarskiej i logopedycznej. Z kolei zainteresowani uzupełnieniem swojej wiedzy na temat istniejących kwestionariuszy do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi będą mogli sięgnąć po artykuł
przeglądowy, w którym podjęta została ta problematyka.
Zamieszczamy też streszczenia wystąpień zaplanowanych na zbliżającą się III Ogólnopolską Konferencję pn. „INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII: wyzwania – możliwości – perspektywy” poświęconą KONTROWERSJOM W ONKOLOGII, która odbędzie się w dniach
11–13 kwietnia 2019 roku w Poznaniu. Organizatorami tego ważnego wydarzenia są: Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi.
Zapraszam Państwa do lektury, współtworzenia naszego czasopisma i współpracy, a uczestnikom zbliżającej się Konferencji życzę owocnych i inspirujących obrad.
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