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Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z pierwszym
tegorocznym numerem czasopisma Nowa
Audiofonologia, który oddajemy w ręce naszych
czytelników.
Korzystając z okazji, pragnę przypomnieć,
że celem Nowej Audiofonologii, czasopisma
istniejącego dopiero niespełna rok, jest stworzenie
interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy dla
przedstawicieli wielu dyscyplin: medycyny, ze
szczególnym uwzględnieniem otolaryngologii,
audiologii, foniatrii i rehabilitacji oraz logopedii,
psychologii, lingwistyki, pedagogiki i neuronauki,
a także inżynierii klinicznej. Nową Audiofonologię
adresujemy bowiem do szerokiego grona odbiorców,
zarówno działających naukowo w wymienionych
obszarach wiedzy, jak i tych będących przede wszystkim praktykami, dla których codzienność
stanowi przede wszystkim praca z pacjentami borykającymi się z zaburzeniami słuchu, mowy,
głosu i komunikowania się. Szczególną, ważną dla nas grupą czytelników są także studenci
różnych kierunków tematycznie powiązanych z audiofonologią, jak i młodzi absolwenci tychże
wyższych uczelni, wchodzący w życie zawodowe i otwarci na poszukiwanie wszelkich form
wsparcia merytorycznego i praktycznego.
W bieżącym numerze czytelnicy znajdą m.in. artykuł poglądowy poświęcony metodzie
wizualizacji mówienia i wielozmysłowego wspomagania słuchania z zastosowaniem fonogestów.
W części obejmującej prace oryginalne będą mieli Państwo okazję zapoznać się z wynikami badań
przesiewowych słuchu i mowy u uczniów w wieku wczesnoszkolnym w szkołach muzycznych czy
badań dotyczących problemów emocjonalno-społecznych i behawioralnych, jakie są udziałem
dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Problematyka centralnych
zaburzeń słuchu, ich diagnozy i terapii, prezentowana dotychczas na łamach Nowej Audiofonologii
cieszy się – jak zauważyliśmy – dużym zainteresowaniem. Warto zapoznać się również z relacjami
z kilku znaczących wydarzeń konferencyjnych w kraju i na świecie. Szczególnie polecam Państwa
uwadze streszczenia z niezwykle ciekawej Konferencji w Krakowie – Problemy laryngologiczne
w praktyce lekarskiej (2–3 marca 2013 r.) – dotyczącej najnowszych możliwości diagnostycznych
i terapeutycznych w różnego rodzaju schorzeniach laryngologicznych.
Zapraszam Państwa do lektury i współtworzenia naszego czasopisma poprzez dzielenie się na
jego łamach doświadczeniami klinicznymi, badaniami naukowymi, jak i relacjami z ważnych
wydarzeń dotyczących zagadnień z obszaru audiofonologii.
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