od redakcji
Szanowni Państwo,
Kwietniowy numer Kardiologii po Dyplomie dotrze do Państwa zapewne już po Świętach
Wielkiej Nocy, ale nie zwalnia mnie to z obowiązku, a przede wszystkim nie pozbawia
przyjemności złożenia Państwu życzeń rodzinnych, miłych i radosnych Świąt.
Przygotowaliśmy tym razem dla Państwa dwa artykuły tłumaczone z piśmiennictwa
światowego – jeden poświęcony roli inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 w tętniczym
nadciśnieniu płucnym (komentarz eksperta, współtwórcy nowych standardów terapii
nadciśnienia płucnego obowiązujących w Europie, prof. Adama Torbickiego) oraz drugi,
omawiający potencjał terapeutyczny leków naśladujących działanie HDL (komentarz
prof. Bogusława Okopienia z Katowic), zamieszczony w dziale „śródbłonkowym”,
redagowanym przez prof. Stefana Chłopickiego z Krakowa.
Otwierający, bardzo ważny artykuł redakcyjny prof. Lecha Polońskiego, dr. med.
Marka Gierlotki oraz prof. Mariusza Gąsiora dotyczy identyfikacji aktualnych,
podstawowych problemów terapii świeżego zawału serca z przetrwałym uniesieniem
odcinka ST w Polsce. Polecam jego uważną lekturę, zwracam Czytelnikom uwagę na
wyjątkowe pod względem liczby danych unikalne wiadomości płynące z polskiego
rejestru ostrych zespołów wieńcowych koordynowanego przez zabrzańskich kolegów.
Pozwoliłem sobie napisać komentarz do tego ważnego artykułu.
Co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w tym numerze pisma? W dziale EKG
doc. Rafała Baranowskiego kolejna odsłona rozważań nad „zaniedbywanym”
odprowadzeniem aVR. Tym razem pochylimy się z Panem dr. med. Wojciechem
Radoniem nad rolą tego odprowadzenia w określaniu pochodzenia arytmii
i różnicowaniu częstoskurczy. W obszernym dziale echokardiografii: ocena funkcji
rozkurczowej lewej komory (doc. Wojciech Kosmala z Wrocławia), rozpoznawanie
ubytku w przegrodzie międzykomorowej (doc. Lesław Szydłowski i dr Joanna
Krzystolik-Ładzińska, kardiolodzy dziecięcy z Katowic), kolejny obraz skrzepliny
w badaniu echokardiograficznym (zespół kardiologów z ośrodka kierowanego przez
prof. Władysława Sinkiewicza z Bydgoszczy), comiesięczna zagadka echokardiograficzna
(doc. Mirosław Kowalski z Warszawy-Anina). W dziale testów wysiłkowych zapoznacie się
Państwo z opisem przypadku wpływu ablacji RF nawracającego ogniskowego
częstoskurczu przedsionkowego na poprawę wydolności sercowo-płucnej (dr Monika
Klank-Szafran z Kielc i wsp.). W dziale kardioperiodontologii niestrudzony dr med.
Maciej Czerniuk i wsp. edukują nas w zakresie higieny i terapii jamy ustnej (tym razem
– higiena języka). W dziale kardiologii inwazyjnej dr Marcin Dąda z Warszawy
przedstawia nowe metody szkoleń w dziedzinie przezskórnych zabiegów
endowaskularnych, a w dziale diagnostyki obrazowej dr med. Magdalena Zagrodzka – na
kanwie ostatnio publikowanych nowych doniesień – rozważa po raz kolejny miejsce
tomografii komputerowej we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. W dziale nowych
doniesień – dr Anna Budaj-Fidecka oraz dr Marta Załęska omawiają dziesięć arbitralnie
wybranych nowości ostatniego miesiąca, a prof. Władysław Sinkiewicz – tym razem gość
w dziale „Rozmowy o winie” – dzieli się z nami wiedzą i przemyśleniami na temat
szampana. Dodatkową lekturą będą też zapewne pytania quizu kardiologicznego
przygotowanego przez zespół młodych lekarzy kierowanych przez dr. med. Witolda
Pikto-Pietkiewicza.
Last, but not least – jest mi niezmiernie miło zaprezentować i pogratulować
tegorocznym laureatom konkursu „Piszący z sercem”. Pełne wyniki konkursu
publikujemy na str. 96. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli w tym roku udział
– po raz pierwszy na drodze internetowej – w głosowaniu. Uroczyste wręczenie statuetek
i dyplomów we wrześniu 2010 roku na Kongresie Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego w Poznaniu.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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