
  

Od Redakcji, 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

To już trzeci numer nowego czasopisma Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia 

Protetyków Słuchu, który oddajemy w Państwa ręce. Jest to wyjątkowy numer – z uwagi na zaistniałą 

sytuację epidemiologiczną w Polsce, Europie i na całym świecie, kwartalnik nie zawiera żadnych reklam. 

Dotychczas kwartalnik (a wcześniej Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu) 

finansowany był dzięki wsparciu reklamodawców. W pełni rozumiemy postawę, w której reklamodawcy 

nie zdecydowali się wykupić reklam. W tym trudnym okresie powinniśmy skupić się przede wszystkim 

na ochronie miejsc pracy oraz istnienia firm protetycznych. Ich egzystencja jest dla nas wszystkich 

największą troską. Podejmowane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu 

w ostatnich tygodniach działania mają na celu przede wszystkim ochronę interesów protetyków słuchu 

oraz ich firm. Będziemy je w dalszym ciągu kontynuować.  

Wyrażamy nadzieję, że obecna sytuacja w następnych tygodniach będzie się pozytywnie zmieniać 

i powoli będziemy mogli wracać do normalnej pracy.  

Zagrożenie koronawirusem spowodowało, że Zarząd PSPS zmuszony był podjąć decyzję 

o przesunięciu Jubileuszowego XXV Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu 

połączonego z Walnym Zebraniem Członków PSPS. Mamy głęboką nadzieję, że uda nam się 

zorganizować Kongres i Walne Zebranie Członków PSPS w tym roku. Jeśli jednak będziemy mieli 

jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Państwa – uczestników tego Wydarzenia – 

podejmiemy decyzję o przesunięciu Kongresu na przyszły rok, natomiast w tym roku zorganizujemy 

wyłącznie Walne Zebranie Członków – do czego zobowiązuje nas Statut PSPS. O wszystkich decyzjach 

będziemy Państwa informowali na bieżąco.  

Aktualnie pracujemy na stronę internetową kwartalnika. Wszystkie publikowane w kwartalniku artykuły 

będą wkrótce również dostępne w formie elektronicznej.  

Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów i do dzielenia się własną wiedzą 

i doświadczeniem. Zgodnie z przyjętymi zasadami, w kwartalniku będą publikowane prace oryginalne, 

poglądowe i kazuistyczne. Podkreślamy, że niezwykle interesujące będą prace tzw. case study, (analiza 

przypadku) – prosimy o nadsyłanie swoich propozycji.  

Mamy nadzieję, że „Protetyka Słuchu” w nowej szacie graficznej oraz możliwość korzystania 

z elektronicznej wersji poszczególnych artykułów, spełni Państwa oczekiwania, a zamieszczane w nim 

artykuły znajdą uznanie wśród Czytelników. Życzymy miłej lektury. 

 

 


