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Szanowni Państwo,
Oddajemy w ręce naszych czytelników ostatni już
w tym roku numer czasopisma Nowa Audiofonologia. Został on poświęcony – jak zazwyczaj – różnorodnym zagadnieniom z zakresu otolaryngologii, logopedii, foniatrii, genetyki i innych dziedzin. Wiele
podjętych problemów poruszanych w publikowanych w naszym czasopiśmie pracach wymaga bowiem wielospecjalistycznej wiedzy i doświadczenia
klinicznego, o czym przekonać się będą mogli zainteresowani poszczególnymi tematami.
W prezentowanych artykułach będą mieli Państwo
okazję zapoznać się z wynikami pilotażowych badań
przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, przeprowadzonych w różnych krajach Afryki. Okazuje się, że
problemy ze słuchem w badanej populacji występują tam z dużą częstością, ale też, że opracowany w Polce model organizacyjny badań przesiewowych, stosowane metody i urządzenia, mogą być z powodzeniem wykorzystywane i wdrażane
nie tylko w krajach europejskich, lecz także afrykańskich. Kolejne teksty nawiązują do zastosowań badań genetycznych w poszukiwaniu genetycznego podłoża niedosłuchu, który stanowi niezwykle zróżnicowane pod tym względem schorzenie. W kilku tekstach autorzy omawiają
zagadnienia z zakresu terapii logopedycznej w odniesieniu do różnych grup pacjentów, w tym
osób z zaburzeniami połykania, osób dorosłych z jednostronnym głębokim niedosłuchem korzystających z implantu ślimakowego, dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego czy specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego. Poruszono także problematykę osób zawodowo
posługujących się głosem, u których stwierdzono czynnościowe zaburzenia głosu, którym niejednokrotnie towarzyszą trudności w zakresie przetwarzania słuchowego.
W bieżącym numerze publikujemy także streszczenia wystąpień na nadchodzącą, corocznie
organizowaną, XLI Krajową Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w Codziennej Praktyce”, która tym razem odbędzie się w Kajetanach w dniach
18–20 listopada br. Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia życzę ciekawych obrad i owocnej wymiany zawodowych doświadczeń, a chętnych zapraszam do udziału w tworzeniu naszego czasopisma, by mogło ono jak najlepiej realizować postawiony mu cel – służyć środowiskom
działającym na rzecz osób z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikowania się z otoczeniem.
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