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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Z wielką radością prezentujemy Państwu
pierwszy numer czasopisma naukowego
Nowa Audiofonologia. Jego celem jest stworzenie
nowego i profesjonalnie przygotowywanego, na
najwyższym poziomie naukowym, forum dla
wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań
klinicznych, recenzji, studium przypadków – ze
wszystkich obszarów otolaryngologii, audiologii,
foniatrii, rehabilitacji – w tym surdologopedii
i neurologopedii, pedagogiki i psychologii.
Czasopismo, które właśnie otrzymaliście zapewnia
nie tylko merytoryczne wsparcie specjalistom
z czterech dziedzin, ale także zawiera materiały
interesujące dla pacjentów z uszkodzeniami
narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi.
Wydaniu pierwszego numeru Nowej Audiofonologii towarzyszy niezwykłe wydarzenie
– zarówno dla polskiej jak i światowej nauki i medycyny – jakim jest otwarcie Światowego
Centrum Słuchu 10 maja 2012 roku w Kajetanach pod Warszawą.
Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC) powstało dzięki realizacji
przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju
i za granicą niezwykle bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu
obszarach nauki i medycyny. Stwarza niepowtarzalną szansę wyjścia naprzeciw wielkiemu
zapotrzebowaniu społecznemu na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących
wczesnego wykrywania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi.
To reakcja specjalistów z obszaru medycyny, inżynierii biomedycznej, akustyki, fizyki,
nanotechnologii materiałowych i informatycznych, psychologii i pedagogiki na ciągle rosnące
potrzeby społeczeństwa informacyjnego.
Światowe Centrum Słuchu jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi
medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną,
z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym centrum naukowoszkoleniowo-konferencyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną
umożliwiającą szkolenia specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej,
logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii.
Chciałbym przypomnieć, że podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zaproponowaliśmy
pozostałym partnerom z krajów członkowskich sprawdzone metody działań profilaktycznych,
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które wiążą się z wczesnym wykrywaniem zarówno zaburzeń słuchu, jak wzroku i mowy.
Upowszechnianie programu badań przesiewowych słuchu zaproponowanego dla Europy to
wielka możliwość wyrównania szans w dalszym rozwoju i komunikowaniu się młodego pokolenia
Europejczyków.
Zachęcam do lektury czasopisma Nowa Audiofonologia, do jego współtworzenia, dzielenia się
wynikami badań, studium przypadków z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, logopedii,
surdologopedii, rehabilitacji, inżynierii biomedycznej.

Życzę dobrej lektury
Prof. dr hab. med., dr h.c. Henryk Skarżyński

