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Szanowni Państwo,
Oddajemy do rąk Państwa kolejny tegoroczny
numer czasopisma Nowa Audiofonologia, zapraszając
do zapoznania się z opublikowanymi w nim tekstami.
Pragniemy przy tej okazji przypomnieć, że celem
Nowej Audiofonologii, czasopisma, które ukazuje się już
ponad dwa lata, jest stworzenie interdyscyplinarnego
forum dla przedstawicieli wielu dyscyplin: zarówno
medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem otola
ryngologii, audiologii i foniatrii, jak i rehabilitacji,
logopedii, psychologii, lingwistyki, pedagogiki
i neuronauki. Nowa Audiofonologia powstała z myślą
o szerokim gronie odbiorców, zarówno naukowców
związanych w swych działaniach z wymienionymi
dyscyplinami, jak i o praktykach, mających na co dzień do czynienia z pacjentami z zaburzeniami
słuchu, mowy, głosu i komunikowania się. Ważną dla nas grupą czytelników są studenci różnych
kierunków tematycznie powiązanych z audiofonologią oraz młodzi absolwenci wyższych uczelni,
wchodzący w życie zawodowe i poszukujący rzetelnej wiedzy.
W pracach oryginalnych obecnego wydania Nowej Audiofonologii znalazły się badania pilotażowe
na temat przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzieży z zespołem
Downa, których wyniki potwierdzają możliwość ich przeprowadzania bez potrzeby stosowania
anestezji. Rezultaty innych prezentowanych badań dotyczą pacjentów z szumami usznymi, dla
których audiometria wysokich częstotliwości okazuje się cennym narzędziem diagnostycznym.
Czytelnicy zainteresowani zmianami w szeroko rozumianej jakości życia pacjentów z częściową
głuchotą, wobec których zastosowano Program Leczenia Częściowej Głuchoty (PDT), w wyniku
czego stali się użytkownikami jednego bądź czasem dwóch implantów ślimakowych, będą mogli
zaznajomić się z analizą tych zmian opisaną w formie studium przypadku.
Miniony okres obfitował w ciekawe wydarzenia konferencyjne, a z kilku wybranych zamieszczamy
relacje. W maju br. odbyła się IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej
i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
w Katowicach. Do znaczących spotkań zagranicznych zaliczyć można XI International Tinnitus
Seminar w Berlinie, podczas którego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został wybrany na
organizatora tego wydarzenia w 2017 roku. Warto wspomnieć także o czerwcowej konferencji
w Monachium, poświęconej implantom ślimakowym i innymi urządzeniom wszczepialnym
usprawniającym słuch, podczas której zespół Instytutu przedstawił największą liczbę prac.
Ponadto w aktualnym numerze Nowej Audiofonologii zamieszczany streszczenia z I Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wrocławska Jesień Laryngologiczna.
Zapraszam Państwa do lektury i współtworzenia naszego czasopisma – dzielenia się na jego
łamach doświadczeniami klinicznymi, rezultatami badań naukowych, relacjami z ważnych
wydarzeń o problematyce związanej z dyscypliną nauki i praktyki, jaką jest audiofonologia.
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