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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma Protetyka
Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.
Zachęcamy Państwa do lektury zamieszczonych artykułów.

Jest to ósmy numer kwartalnika – za nami zatem już dwa lata od
momentu, gdy postanowiliśmy zmienić formułę czasopisma. Jesteśmy
bardzo ciekawi jak Państwo z perspektywy tych dwóch lat oceniacie
nową formułę, szatą graficzną oraz zawartość merytoryczną kwartalni-
ka. Prosimy o przesłanie swoich uwag na adres redakcja@psps.pl.
Ze wszystkimi uwagami szczegółowo się zapoznamy i je przeanalizuje-
my.

Jak zawsze zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów
i do dzielenia się własną wiedzą i bogatym doświadczeniem z wykony-
wanego zawodu protetyka słuchu. 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. Będą one z pewnością inspiracją i zachętą dla innych osób.

Przypominamy, że czasopismo Protetyka Słuchu, Kwartalnik Polskiego
Stowarzyszenia Protetyków Słuchu ma swoją stronę internetową pod
adresem: kwartalnik.psps.pl. Zamieszczamy na tej stronie wszystkie
artykuły publikowane w kwartalniku. Dodatkowo, zamieszczamy na tej
stronie archiwalne wydania Biuletynu PSPS. Członkowie Polskiego
Stowarzyszenia Protetyków Słuchu otrzymują bezpłatne wydanie
kwartalnika w wersji drukowanej. Bardzo cieszy nas rosnąca liczba
osób odwiedzających tą stronę.

Jednocześnie prosimy Państwa o wszelkie uwagi dotyczące kwartalni-
ka, publikowanych artykułów, itp. Państwa uwagi i komentarze będą
z pewnością pomocne w dalszych pracach nad kolejnymi numerami
kwartalnika.
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