od redakcji
Szanowni Państwo,
Gdy piszę to słowo wstępne do kwietniowego numeru Kardiologii po Dyplomie, niektórzy
z Państwa przygotowują się już do ustnej i praktycznej części egzaminu specjalizacyjnego
z kardiologii, co oznacza, że znaleźli się wśród 85% zdających, którzy zaliczyli tegoroczny
egzamin testowy. Gratulujemy i nadal trzymamy kciuki za dalsze etapy egzaminu. Piszę słowo
wstępne w sobotę 26 marca, gdy w Zakopanem kibice żegnają Adama Małysza. W dziale
EKG znajdziecie Państwo unikatowe zapisy elektrokardiograficzne przed skokiem i po skoku
u znanych sportowców z archiwum dr Anny Orzechowskiej z Zakopanego i doc. Rafała
Baranowskiego z Warszawy.
Niedawno rozstrzygnęliśmy doroczny konkurs „Piszący z sercem”, w którym głosowali
Państwo na najlepsze artykuły, działy pisma i najlepsze komentarze, które ukazały się na
łamach KpD w 2010 roku. Zapraszam od razu na str. 102-103, aby zapoznać się z pełną listą
laureatów, którym składam gratulacje, zwłaszcza tym, którzy dzięki Państwa wyborom
zdobyli I miejsca i odbiorą statuetki w październiku 2011 roku we Wrocławiu: dr. med.
Stefanowi Ożegowskiemu oraz doc. Rafałowi Baranowskiemu (najlepszy artykuł), prof.
Adamowi Torbickiemu (najlepszy komentarz) i tradycyjnie prof. Edycie Płońskiej-Gościniak
(najlepszy dział edukacyjny).
W bieżącym numerze polecam niezwykle interesujący artykuł przetłumaczony
z piśmiennictwa światowego, poświęcony „zawałowi jatrogennemu” – wyciekowi
enzymatycznemu towarzyszącemu zabiegom przezskórnej angioplastyki, do którego
o komentarz poprosiliśmy Prezesa Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego doc. Macieja Lesiaka.
W dziale echokardiografii, jak zawsze, bogato. Doc. Piotr Lipiec i prof. Jarosław D.
Kasprzak piszą o nowych technikach w kardiologii, koledzy z Bydgoszczy (dr Iwona
Świątkiewicz, dr Marcin Rychter) piszą niezwykle nowocześnie o echokardiograficznym
monitorowaniu przezskórnych zabiegów implantacji systemu MitraClip, a echokardiografiści
szczecińscy (doc. Andrzej Wojtarowicz, prof. Edyta Płońska-Gościniak) rozważają rolę
echokardiografii w diagnostyce chorego z implantowanym urządzeniem. Na deser – jak
zawsze – zagadka echokardiograficzna doc. Mirosława Kowalskiego.
W dziale elektrofizjologii (dr med. Edward Koźluk i wsp.) opis chorego po trudnej ablacji
epikardialnej. W dziale stanów nagłych w kardiologii – rozważania o powikłaniach
krwotocznych w trakcie terapii ostrych zespołów wieńcowych (dr med. Artur Dziewierz,
prof. Dariusz Dudek) z obszernym komentarzem redaktor działu – prof. Janiny Stępińskiej.
W dziale wad serca rozważania o chirurgicznym leczeniu wtórnej niedomykalności
trójdzielnej (doc. Mirosław Brykczyński i wsp.), w dziale kardiologii inwazyjnej – krótkie
vademecum opieki ambulatoryjnej nad chorym po przezskórnej interwencji wieńcowej
(dr Łukasz Kołtowski, dr med. Janusz Kochman). W dziale prowadzonym przez dr med.
Magdalenę Zagrodzką tym razem pochylamy się nad obrazowaniem arytmogennej
dysplazji prawej komory serca. W dziale doniesień ostatniego miesiąca dziesięć arbitralnie
wybranych nowości, m.in. kolejna analiza diabetologicznej części badania ACCORD, nowe
doniesienia kardiodiabetologiczne i kardionefrologiczne.
Jestem zatem pewny, że uważna lektura tego numeru Kardiologii po Dyplomie zajmie
Państwu kilka kwietniowych wieczorów, a gdy już rozwiążą Państwo tradycyjny quiz, za
oknem będzie już Wielkanoc. Życzę miłych, rodzinnych spotkań, chwili wytchnienia
i wesołego Alleluja A.D. 2011!

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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