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Szanowni Państwo,
Z początkiem 2016 roku rozpoczynamy kolejny
już, piąty rok edycji Nowej Audiofonologii. Do chwili
obecnej na jej łamach zostało poruszonych wiele
tematów ważnych z perspektywy różnych dyscyplin
powiązanych z audiofonologią. Jeszcze więcej
jest ich jednak przed nami. Zapraszamy zatem
naszych Czytelników do zapoznania się z kolejnymi
zagadnieniami, podjętymi w bieżącym numerze.
Obecne wydanie Nowej Audiofonologii jest dość
zróżnicowane tematycznie. Prace o charakterze
przeglądowym rozpoczyna artykuł poświęcony
szumom usznym u dzieci – problemowi, co do
którego nadal brakuje jednoznacznych danych
dotyczących częstości występowania tej dolegliwości
w omawianej populacji. Z kolei inny podjęty temat
– istotny z perspektywy rozwoju telemedycyny, w tym zwłaszcza teleaudiologii – zawiera analizę
poszczególnych metod i technik pod kątem ich zastosowania w systemach telemetrycznych
i teleinformatycznych w dziedzinie audiologii. W jednym z artykułów omawiających zagadnienia
praktyki klinicznej i badawczej zaprezentowano z kolei procedury pomiarowe, opracowane przez
specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Optyki Stosowanej, parametrów
optycznych endoskopów wykorzystywanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych, mające
znaczący wpływ na jakość odwzorowania obrazu, a tym samym na dokonywaną przez lekarza
ocenę zmian chorobowych u pacjenta. Zainteresowani rehabilitacją osób z zaburzeniami słuchu
będą mieli możliwość zgłębienia wybranych aspektów rehabilitacji słuchowej użytkowników
implantów ślimakowych czy też psychologicznych uwarunkowań wsparcia emocjonalnego dla
rodziców dzieci korzystających z terapii surdologopedycznej.
Ciekawym wydarzeniem konferencyjnym, z którego sprawozdanie zamieszczamy, było
spotkanie w Nottingham poświęcone szumom usznym (10th International Tinnitus Research
Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms and interventions”). Przy tej okazji pragnę
przypomnieć, że już za rok odbędzie się w Warszawie International Tinnitus Seminar, którego
organizatorem jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Zapraszam Państwa do lektury i dalszego współtworzenia naszego czasopisma – dzielenia się
na jego łamach doświadczeniami klinicznymi i naukowymi, nowościami wydawniczymi, a także
relacjami z konferencji oraz spotkań naukowych i klinicznych.
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