OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
Lipcowy, wakacyjny numer Kardiologii po Dyplomie przynosi Państwu jeden ambitny,
tłumaczony z New England Journal of Medicine artykuł teoretyczny, omawiający powiązanie
między zapaleniem a niedotlenieniem. Jego tematyka, wbrew pozorom, nie jest daleka
od codziennej praktyki klinicznej, na co w swym komentarzu zwraca uwagę autorka
ciekawych badań nad niedotleniem w bezdechu sennym (czym nie chwali się w komentarzu)
– dr med. Renata Główczyńska. Drugi komentator – doc. Michał Mączewski z przodującego
polskiego ośrodka kardiologii eksperymentalnej podkreśla z kolei szczególną rolę PHD
i HIF jako łącznika między zapaleniem a niedotlenieniem. Jeżeli po lekturze tego artykułu
identyfikować Państwo będziecie te skróty i wiedzieć co się za nimi kryje, zamieszczenie
tego teoretycznego tekstu uznamy za przydatne.
Dalej – już tylko sama kardiologia kliniczna, w znanych Państwu odsłonach naszego
pisma. Prof. Rafał Baranowski omawia kłopoty z elektrokardiograficznym rozpoznaniem
bloku tylnej wiązki, prof. Janina Stępińska oraz dr med. Marek Banaszewski i dr Elżbieta
Kremis przybliżają nam status quo stosowania hipotermii terapeutycznej, a dr Wojciech
Król, dr med. Wojciech Braksator i prof. Piotr Hoffman odpowiadają na pytanie czy z wadą
serca (i jaką?) można uprawiać sport (i jaki?).
W jak zwykle bogatym dziale echokardiografii znajdziecie Państwo elementarz
echokardiograficzny ostrych stanów kardiologicznych współautorstwa znanych autorytetów
z Warszawy, tradycyjną zagadkę echokardiograficzną, a w końciku specjalnych gości
wypowiedź autorytetu europejskiego – prof. Rosy Sicari z Pizy. Nie zabrakło również
najnowszego raportu o stanie polskich pracowni echokardiograficznych na podstawie
badania ankietowego ze stycznia tego roku.
W dziale kardiologii inwazyjnej znajdą Państwo opis przypadku chorej z zakrzepicą
w stencie i wywiadem raka piersi (dr Maciej Pawlak, dr med. Marek Roik), w dziale testów
wysiłkowych – rozważania o roli rehabilitacji kardiologicznej po zabiegach angioplastyki
wieńcowej (dr Paweł Balsam, dr med. Sebastian Szmit), a w dziale diagnostyki obrazowej
dr med. Magdaleny Zagrodzkiej – obszerna kontynuacja vademecum kardiologa
i kardiochirurga w dziedzinie transsekcji aorty piersiowej, opracowana na podstawie
doświadczeń ośrodka śląskiego oraz zespołu kardiochirurgów rzeszowskich, kierowanych
przez dr. med. Kazimierza Widenkę.
Szczególnie polecam dział doc. Andrzeja Kleinroka (kardiologiczna opieka ambulatoryjna),
który wraz ze współpracownikami wprowadza nas w temat opieki kardiologicznej nad kobietą
w ciąży. Potraktujemy tę lekturę z uwagą, jako aktywne przygotowanie do opracowywanych
nowych europejskich wytycznych w tym zakresie, które ukażą się już za dwa miesiące
w Paryżu.
Na koniec, tradycyjnie proszę sięgnąć po doniesienia kliniczne z kardiologii ostatniego
miesiąca oraz kilka pytań quizu. Po tej solidnej lekturze, proszę już tylko czekać na sierpniowy
numer naszego pisma

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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