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Szanowni Państwo,
Do rąk Państwa przekazujemy kolejny – a zarazem
pierwszy w 2014 roku – numer Nowej Audiofonologii.
Pragniemy przypomnieć, że czasopismo to ukazuje
się od prawie dwóch lat. Z nieukrywaną satysfakcją
obserwujemy, że wzbudza ono coraz większe
zainteresowanie. Chcemy za pośrednictwem Nowej
Audiofonologii kontynuować realizację założonych
celów w kierunku stworzenia interdyscyplinarnego
forum wymiany wiedzy dla przedstawicieli wielu
dyscyplin: zarówno medycyny, ze szczególnym
uwzględnieniem otolaryngologii, audiologii i foniatrii,
jak i rehabilitacji, logopedii, psychologii, lingwistyki,
pedagogiki i neuronauki. Nowa Audiofonologia
adresowana jest do szerokiego grona odbiorców,
zarówno naukowców działających w wymienionych
obszarach wiedzy, jak i tych będących przede
wszystkim praktykami, dla których codzienność to głównie praca z pacjentami z problemami
słuchu, mowy, głosu i komunikowania się. Ważną grupę odbiorców naszego czasopisma stanowią
młodzi ludzie, studenci i absolwenci różnych kierunków tematycznie powiązanych z audiofonologią,
stawiający swe pierwsze kroki w życiu zawodowym, a co za tym idzie – poszukujący różnorodnych
form wsparcia merytorycznego i praktycznego.
W bieżącym numerze czytelnicy mają okazję zapoznać się m.in. z artykułami poglądowymi
na temat patomechanizmów powstawania szumów usznych i niespecyficznych metod
wykorzystywanych w ich terapii, a także genetycznych, neuropsychologicznych i językowych
mechanizmów dysleksji rozwojowej, zaburzenia dotykającego ok. 5–10% populacji ogólnej dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym. W części obejmującej prace oryginalne znalazły się tym razem
badania z obszaru foniatrii dotyczące osób grających na instrumentach dętych. Ich wyniki pokazują,
iż technikę gry należy uznać za czynnik etiologiczny w zaburzeniach głosu. Inne prezentowane
prace badawcze skupiają się wokół problemów zdrowia psychicznego osób dorosłych z głuchotą
prelingwalną, a także powtarzalności audiometrycznych badań przesiewowych u małych dzieci
w wieku przedszkolnym.
Polecamy uwadze czytelników sprawozdania z kilku znaczących wydarzeń konferencyjnych w kraju
i na świecie. Do spotkań o wysokiej randze należy m.in. 37. międzynarodowa konferencja naukowa
Association for Research in Otolaryngology, która w lutym 2014 roku odbyła się w San Diego.
Zapraszając do lektury naszego czasopisma, zachęcam Państwa do dzielenia się na jego łamach
wiedzą, doświadczeniami klinicznymi, rezultatami podejmowanych badań naukowych, a także
relacjami z ważnych wydarzeń dotyczących obszaru audiofonologii.
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