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Szanowni Państwo,
Oddajemy do rąk naszych czytelników pierwszy
w tym roku numer czasopisma Nowa Audiofonologia
i zapraszamy do zapoznania się z zawartymi w nim
tekstami.
Pragniemy przypomnieć, że wraz z opublikowaniem
bieżącego numeru Nowej Audiofonologii rozpoczął się
już czwarty rok istnienia naszego czasopisma, które
powstało w celu stworzenia interdyscyplinarnego
forum wymiany dla reprezentantów wielu dyscyplin:
medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem
otolaryngologii, audiologii i foniatrii, oraz rehabilitacji,
logopedii, psychologii, lingwistyki, pedagogiki
i neuronauki. Nowa Audiofonologia skierowana jest
do szerokiego grona zainteresowanych, zarówno naukowców, jak i tych będących przede wszystkim
praktykami, dla których codzienność to praca z pacjentami mającymi problemy ze słuchem,
mową, głosem i komunikowaniem się. Naszymi odbiorcami są też studenci różnych kierunków
oraz absolwenci wyższych uczelni, wchodzący w życie zawodowe i niejednokrotnie poszukujący
w dostępnych publikacjach wsparcia merytorycznego i praktycznego.
W bieżącym numerze czytelnicy mają możliwość zapoznania się m.in. z artykułem, w którym
kompleksowo zaprezentowany został program stosowania implantów ucha środkowego i implantów
zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu.
Myślę, że artykuł ten może stanowić praktyczną wskazówkę w codziennej praktyce klinicznej.
Zachęcam także do zapoznania się z tekstem omawiającym postępy w badaniach niedosłuchu
uwarunkowanego genetycznie. W pracach empirycznych podjęto m.in. zagadnienie czynności
nagłośniowej gardła i krtani towarzyszącej wyrażaniu emocji, a także problem psychologicznych
uwarunkowań poczucia niepełnosprawności u osób korzystających z implantu ślimakowego, które
słuch utraciły po opanowaniu mowy i języka. Z kolei w dziale poświęconym praktyce klinicznej
prezentujemy testy oceniające drożność trąbki słuchowej, które wykorzystywane są w codziennej
praktyce audiologicznej. Polecamy też Państwa uwadze sprawozdania z kilku znaczących wydarzeń
konferencyjnych w kraju i na świecie.
W tym numerze zamieszczamy ponadto streszczenia prac, które zostaną przedstawione podczas
zbliżających się XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej w dniach 7‒9 maja 2015 r. w Jachrance,
życząc uczestnikom tej konferencji ciekawych obrad.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

