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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce ostatni tegoroczny
numer Nowej Audiofonologii. Tym, którzy sięgają
po nią po raz pierwszy, pragnę przypomnieć, że
czasopismo to istnieje już ponad rok, a jego powstanie
zbiegło się z otwarciem Światowego Centrum Słuchu
w Kajetanach, w maju 2012 roku.
Celem Nowej Audiofonologii jest stworzenie
areny interdyscyplinarnej wymiany naukowej
i praktycznej, w której uczestniczą przedstawiciele
różnych dyscyplin: medycyny, ze szczególnym
uwzględnieniem otolaryngologii, audiologii, foniatrii
i rehabilitacji, oraz logopedii, psychologii, lingwistyki,
pedagogiki, neuronauki i inżynierii klinicznej. Nowa
Audiofonologia skierowana jest do szerokiego grona
odbiorców, naukowców i praktyków, studentów
różnych kierunków, którzy znajdą w niej interesujące ich zagadnienia z zakresu audiofonologii.
W tym numerze zapraszam do zapoznania się z przeglądem literatury na temat problemów diagnozy
zaburzeń przetwarzania słuchowego – zagadnienia, które nadal budzi spore zainteresowanie,
zwłaszcza praktyków podejmujących się terapii osób dotkniętych CAPD, a także z tematyką
dotyczącą urządzeń wszczepialnych do ucha środkowego. Prace badawcze podejmują m.in.
kwestię możliwości zachowania resztek słuchowych i struktury ucha wewnętrznego u pacjentów
z zespołem Ushera, a także prezentują wyniki pilotażowego programu badań przesiewowych
słuchu u dzieci w Tadżykistanie, jak i badania dotyczące nastroju rodziców dzieci jąkających się.
W dziale poświęconym praktyce klinicznej autorzy ukazują znaczenie interwencji psychologicznej
proponowanej i stosowanej podczas hospitalizacji rehabilitacyjnych organizowanych od wielu lat
w Międzynarodowym Centrum Rehabilitacji w Łebie wobec pacjentów cierpiących na szumy uszne.
Relacje z wybranych znaczących wydarzeń naukowych ostatniego kwartału 2013 r. mogą się
Państwo przeczytać w dziale „Z kraju i ze świata”. W tym numerze zamieszczone zostały m.in.
sprawozdania z XXXVI Krajowej Konferencji „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej
praktyce”, która miała miejsce październiku w Lublinie, czy z zorganizowanej we wrześniu 2013 r.
w Kajetanach Konferencji dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki. Do
ciekawych zagranicznych wydarzeń naukowych zaliczyć można m.in. konferencję European
Society for Magnetic Resonance we Francji, sympozjum European Society for Mental Health and
Deafness w Madrycie czy międzynarodową konferencję poświęconą technologiom wspierającym
nauczanie i szkolenia ONLINE EDUCA w Berlinie.
Zapraszam Państwa do lektury i współtworzenia naszego czasopisma.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

