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Szanowni Państwo,
oddajemy w ręce naszych czytelników drugi w tym
roku numer Nowej Audiofonologii poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczącym zaburzeń słuchu, mowy i komunikowania się dzieci i dorosłych.
Ponadto w numerze tym publikujemy streszczenia
z XLIV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, która odbyła się w Kajetanach w listopadzie br. Warto zapoznać się z poruszoną podczas
obrad problematyką, ponieważ tegoroczne wystąpienia przybliżyły wiele interesujących i ważnych
tematów, szczególnie aktualnych w dobie pandemii
COVID-19. Zamieszczamy także Pożegnanie poświęcone pamięci profesora Wiesława Sułkowskiego – wybitnego laryngologa, audiologa i foniatry,
Przyjaciela po Wsze Czasy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który odszedł w sierpniu br.
W dziale obejmującym prace badawcze w jednym z artykułów podjęta została próba oceny wyników leczenia głuchoty prelingwalnej za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego w świetle funkcjonalnego polimorfizmu genów MMP9 i BDNF, a otrzymane wyniki badań wskazują,
że nosicielstwo genotypu C/C rs3918242 MMP9 może predysponować do lepszej odpowiedzi
słuchowej na dostarczenie stymulacji zmysłowej w 24 miesiące po aktywacji procesora mowy.
Z kolei w dziale zawierającym teksty z obszaru praktyki klinicznej poruszono zagadnienie specyficznego zaburzenia językowego (SLI) i jego diagnozy, występującego u ok. 7% populacji pediatrycznej. Przedstawiono nie tylko charakterystykę tego zaburzenia, lecz także psychologiczny kontekst jego występowania, co z pewnością pozwoli na lepsze zrozumienie pojawiających
się w SLI trudności rozwoju językowego przez różnych specjalistów pracujących z dziećmi i ich
rodzinami. Osobom dorosłym poświęcono natomiast artykuł na temat pomiaru cyfrowego wartości rezonansu nosowego w populacji polskiej, a także wykazano, że opracowane i wykorzystywane do tej pory testy językowe można zastosować na nowoczesnych urządzeniach cyfrowych.
Zapraszam Państwa do lektury i współtworzenia naszego czasopisma, w którym interdyscyplinarnie prezentowane są problemy zaburzeń słuchu, mowy i komunikowania się oraz ich leczenia, rehabilitacji i terapii osób nimi dotkniętych.
Z wyrazami szacunku
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