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Szanowni Państwo,
Oddajemy do rąk naszych Czytelników trzeci
w tym roku numer czasopisma Nowa Audiofonologia i zapraszamy Państwa do zapoznania się z opublikowanymi w nim tekstami.
Poruszone w artykułach zagadnienia dotyczą różnych grup pacjentów, zwłaszcza tych otrzymujących
implanty ślimakowe. Grupy te stają się coraz liczniejsze, gdyż wskazania do stosowania tych urządzeń stale są poszerzane. Jednym z takich zagadnień
jest wpływ implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy, co zostało omówione w artykule przeglądowym. W kolejnym tekście, tym razem z praktyki
klinicznej, pokazano zastosowanie Elektro-Naturalnej Stymulacji w leczeniu częściowej głuchoty i jej
efektywność w odniesieniu do dzieci, u których obserwuje się niewystarczające korzyści słuchowe z aparatów słuchowych. Nie bez znaczenia jest
również subiektywna percepcja implantów ślimakowych – w aspekcie pozytywnych i negatywnych stron tego urządzenia – przez ich użytkowników, na co wskazują wyniki przeprowadzonych badań jakościowych. Z kolei zainteresowani kompleksową terapią słuchową dla osób z zaburzeniami głosu mogą zapoznać się z tekstem na temat Stymulacji Słuchowej Głosu, terapii
proponowanej od kilku lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Publikujemy ponadto ciekawe doniesienie z praktyki klinicznej dotyczące znaczącej roli grupowej interwencji psychologicznej w rehabilitacji pacjentów z szumami usznymi.
Bieżący numer Nowej Audiofonologii ukazuje się w czasie, w którym ma miejsce ważne dla naszego środowiska wydarzenie, tj. 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w Katowicach. Z tej okazji zamieszczamy streszczenia zaplanowanych tam wystąpień, których autorami są specjaliści z wielu dziedzin: laryngolodzy, onkolodzy, radioterapeuci,
chemioterapeuci, chirurdzy szczękowo-twarzowi, neurochirurdzy, biolodzy molekularni i inni.
Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy przy tworzeniu naszego czasopisma, w którym
publikowane artykuły interdyscyplinarnie odnoszą się do zagadnień związanych z zaburzeniami
słuchu i mowy oraz rehabilitacji i terapii osób nimi dotkniętych. Uczestnikom 48 Zjazdu w Katowicach życzę ciekawych obrad, wielu inspirujących dyskusji oraz satysfakcji z udziału w spotkaniach naukowych i klinicznych.
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