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OD REDAKCJI,

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer czasopisma 
Protetyka Słuchu Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia 
Protetyków Słuchu. Zachęcamy Państwa do lektury za-
mieszczonych artykułów oraz relacji z XXV Jubileuszowe-
go Kongresu PSPS, który odbył się w dniach 15–17 paź-
dziernika 2021 roku. Był to wyjątkowy kongres, ponieważ 
w jego trakcie PSPS obchodził 25-lecie swojego powsta-
nia. W trakcie kongresu trzy wystąpienia dotyczyły historii 
protetyki słuchu w Polsce, historii powstania PSPS oraz 
wspomnieniom z 25 kongresów. 

Jest już dziewiąty numer kwartalnika. W tej formie kwar-
talnik istnieje już ponad dwa lata. Z tego powodu w naj-
bliższym czasie wystąpimy do Ministra Nauki i Edukacji 
z wnioskiem o umieszczenie kwartalnika na ministerialnej 
liście czasopism i przypisanie naszemu czasopismu okre-
ślonej liczby punktów. Jeśli nasze starania się powiodą – 
prestiż czasopisma będzie jeszcze wyższy.

Podobnie jak w poprzednim numerze zachęcamy Pań-
stwa – naszych czytelników dzielenia się swoimi uwaga-
mi, komentarzami na temat nowej formuły kwartalnika, 
szaty graficznej oraz zawartości merytorycznej kwar-
talnika. Prosimy o przesłanie swoich uwag na adres: 
redakcja@psps.pl. Ze wszystkimi uwagami szczegółowo 
się zapoznamy i je przeanalizujemy. 

Jak zawsze zachęcamy Państwa do nadsyłania propozy-
cji artykułów i do dzielenia się własną wiedzą i bogatym 
doświadczeniem z wykonywanego zawodu protetyka słu-
chu. 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 za-
chętą dla innych osób. 

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