
  

Od Redakcji, 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

Przekazujemy do Waszych rąk piąty numer czasopisma Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego 

Stowarzyszenia Protetyków Słuchu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi 

artykułami.  

Całe środowisko protetyki słuchu i na całym świecie, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, 

przeżywa obecnie bardzo trudny okres w swojej działalności. Wszyscy doskonale zdajemy sobie 

sprawę z faktu, że w odróżnieniu od innych branż, świadczenie usług w zakresie protetyki słuchu 

przez internet nie jest możliwe. Wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, dla prawidłowego 

doboru aparatów słuchowych, muszą zostać przeprowadzone w gabinecie przez wykwalifikowany 

personel. Jako PSPS staramy się pomóc protetykom słuchu aktywnie występując do Ministerstwa 

Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju zwracając uwagę na trudną by nie powiedzieć tragiczną sytuację 

branży protetyki słuchu.  

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 na następny rok. Jednocześnie z XXV 

Kongresem PSPS oraz Walnym Zebraniem Członków, obchodzić będziemy również 25-lecie istnienia 

PSPS. Wyrażamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce poprawi się na tyle, aby 

wydarzenia te mogły się odbyć. Liczymy, że w wydarzeniu tym udział wezmą wszyscy byli i obecni 

członkowie PSPS.  

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. Z wielu Podkreślamy, że niezwykle interesujące będą prace tzw. case 

study, (analiza przypadku) – prosimy o nadsyłanie swoich propozycji. Będą one z pewnością 

inspiracją i zachętą dla innych osób.  

Okres, w którym przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika jest okresem niezwykłym. 

W okresie świątecznym i noworocznym składamy sobie nawzajem życzenia szczęścia, spełnienia 

marzeń – tych osobistych jak i zawodowych. W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków 

Słuchu składamy Państwu, Waszym bliskim i Współpracownikom życzenia przede wszystkim zdrowia 

w trudnym okresie. Życzymy Państwu również dużo cierpliwości i nadziei na to, abyśmy wszyscy w 

Nowym Roku mogli cieszyć się zdrowiem i samymi sukcesami.  


