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Szanowni Państwo,
W przygotowanym pierwszym w tym roku numerze
Nowej Audiofonologii publikujemy opracowane
standardy jakości stosowania implantów ślimakowych
u niemowląt, dzieci i młodzieży ujęte w formie
stanowiska Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych.
Odwołują się one do standardów wydanych przez
grupę HEARRING, stanowiącą międzynarodową
sieć ekspercką w dziedzinie implantów słuchowych.
Standardy te pozwalają spojrzeć na ten rodzaj
interwencji medycznej od strony jej modelowej
realizacji względem zainteresowanych pacjentów,
tj. niemowląt, dzieci i młodzieży z głuchotą lub
częściową głuchotą i ich rodziców/opiekunów.
W części zawierającej teksty naukowe czytelnicy znajdą m.in. analizę danych z piśmiennictwa
na temat zmian głosu i mowy u pacjentów po wszczepieniu systemu implantu ślimakowego czy
wyniki badań przesiewowych słuchu przeprowadzonych w Kamerunie wśród dzieci w wieku
szkolnym, które potwierdzają, że skala zaburzeń słuchu w populacji dzieci z krajów afrykańskich
jest duża. Dyskutowano o tym między innymi podczas konferencji naukowej zorganizowanej
przez Pan African Federation of Otorhinolaryngological Societies, która odbyła się pod koniec
roku 2017 i z której sprawozdanie zamieszczamy na naszych łamach.
Bieżący numer Nowej Audiofonologii obejmuje ponadto publikację streszczeń z dwóch
ważnych wydarzeń naukowych, które są jeszcze przed nami. Pierwsze z nich to XIII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, zaplanowana w Łodzi od 22 do 24 marca br.
Drugą jest III Konferencja „Wytyczne w Otologii”, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 5 do
7 kwietnia br., stanowiąca kontynuację spotkań zorganizowanych w roku 2016 w Krynicy-Zdroju,
a w roku 2017 w Zakopanem.
Serdecznie zapraszam Państwa do lektury oraz współtworzenia czasopisma Nowa Audiofonologia.
Uczestnikom konferencji, z których streszczenia prezentujemy, życzę udanych obrad, owocnej
wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych, a także wielu inspiracji do dalszej pracy na
rzecz osób z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikowania się.
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