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Szanowni Państwo,
Do rąk naszych czytelników oddajemy nowy,
a trzeci już w tym roku, numer czasopisma Nowa
Audiofonologia. Zapraszamy Państwa do zapoznania
się z jego zawartością dotyczącą różnorodnych
zagadnień przedstawionych zarówno w formie
prac poglądowych i oryginalnych, jak i artykułów
z obszaru praktyki klinicznej i badawczej.
W aktualnym numerze znajduje się m.in. omówienie
współczesnych metod audiometrii impedancyjnej,
wykorzystywanej w badaniach narządu słuchu
od ponad 70 lat i stanowiącej obecnie jedno
z podstawowych narzędzi obiektywnej diagnostyki
ucha środkowego, czy też – z dziedziny genetyki
– analiza piśmiennictwa dotyczącego mutacji
w mitochondrialnym DNA odpowiadających za
wystąpienie niedosłuchu. W jednej z prac oryginalnych podjęto z kolei ciekawe zagadnienie
różnic w przewodnictwie w nerwie słuchowym u osób z zespołem Downa i osób zdrowych,
będących w normie intelektualnej i o prawidłowym słuchu. Wstępne wyniki badań wskazują,
że przewodnictwo to jest w porównywanych grupach odmienne. Czytelnicy zainteresowani
metodami leczenia zaburzeń głosu będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami zastosowania
laryngoplastyki iniekcyjnej i jej efektywnością, a audiologów i innych specjalistów posługujących
się w praktyce klinicznej lub badaniach naukowych audiometrią mowy z pewnością zainteresuje
artykuł przybliżający zasady przygotowywania list słownych dla języka polskiego w aspekcie
lingwistycznym i akustycznym.
Jak zazwyczaj, w bieżącym numerze Nowej Audiofonologii zamieszczamy relacje z kilku
znaczących wydarzeń konferencyjnych w kraju i na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje
tym razem XIV Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Innych Technologii
Wszczepialnych (CI2016) w Toronto, której organizatorem było Amerykańskie Stowarzyszenie
Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant Alliance) we współpracy z Uniwersytetem
w Toronto. Podczas uroczystego jej otwarcia wręczone zostały najważniejsze wyróżnienia
międzynarodowej społeczności naukowej dla czterech wybitnych chirurgów, reprezentujących
znaczące na świecie ośrodki, w tym Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
W związku ze zbliżającą się XXXIX Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Problemy otolaryngologii
dziecięcej w codziennej praktyce”, która jak co roku odbywa się w Lublinie, zapraszam do lektury
streszczeń prac znajdujących się w jej programie, a uczestnikom życzę ciekawych obrad, dyskusji
i spotkań.
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