od redakcji

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Kardiologii po Dyplomie!
I tak oto minął nie tylko 2011 rok, ale i 10 lat redagowania przeze mnie Kardiologii po Dyplomie,
która w trakcie tej dekady stała się pismem dojrzałym, lubianym zarówno przez przygotowujących
się do egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinie kardiologii, jak i tych, którzy stale rozszerzają
swoją wiedzę kardiologiczną w kształceniu ustawicznym.
Dziękuję wszystkim członkom Rady Naukowej pisma, Autorom i Redaktorom działów
– w bieżącym numerze pisma żegna się z Państwem w osobnych słowach wstępnych także
dwóch z nich: prof. Edyta Płońska-Gościniak oraz dr med. Janusz Kochman.
Razem ze mną żegna się prof. Krzysztof Filipiak – sekretarz redakcji, szczególnie
zasłużony dla rozwoju pisma. Dziękuję, Krzysztofie, za lata wsparcia i owocnej współpracy.
Chciałbym podziękować dyrektorowi wydawniczemu Andrzejowi Jędrzejczakowi
i całemu zespołowi redakcyjnemu Kardiologii po Dyplomie, a zwłaszcza sekretarz redakcji
Agnieszce Stołowej.
Nowemu redaktorowi naczelnemu Kardiologii po Dyplomie, mojemu przyjacielowi,
prof. Zbigniewowi Gąsiorowi, życzę wielu sukcesów w następnych latach.
Czym się żegnamy? Prezentujemy Państwu poglądy wybitnego włoskiego badacza
Raffaele’a De Cateriny na kwasy tłuszczowe omega-3, a komentują je najwybitniejsi znawcy
tematu z Polski: doc. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska z Warszawy i doc. Grzegorz
Gajos z Krakowa.
W dziale EKG prof. Rafała Baranowskiego trwa festiwal artykułów o odprowadzeniu
aVR, w dziale echo: zespół Ebsteina (dr Agnieszka Bartczak i wsp.), choroby osierdzia
(doc. Andrzej Gackowski) i tradycyjna zagadka echokardiograficzna (prof. Mirosław
Kowalski), w dziale kardiologii inwazyjnej – ciekawy opis przypadku pojedynczej tętnicy
wieńcowej u chorego ze świeżym zawałem serca (dr Marek Roik i wsp.).
„Przetoczenie krwi to jak wstąpienie w związek małżeński – nie powinien być on
zawierany lekkomyślnie i bez rozwagi, ani też częściej, niż jest to absolutnie konieczne”
pisze we słowie wstępnym prof. Janina Stępińska, anonsując ważny artykuł swoich
współpracowniczek o niedokrwistości i przetaczaniu koncentratu krwinek czerwonych
w warunkach intensywnej terapii. Gorąco zachęcam do lektury tego opracowania.
W dziale kardiologii ambulatoryjnej doc. Andrzej Kleinrok z Zamościa ze
współpracownikami po raz kolejny pochyla się nad problemami kardiologicznymi kobiet
w ciąży, w dziale testów wysiłkowych dr Sebastian Szmit omawia rolę prognostyczną
szybkiej normalizacji tętna po wysiłku, a niestrudzona dr Magdalena Zagrodzka dba
o nasze wykształcenie radiologiczno-obrazowe, prezentując wraz z kolegami i koleżanką
kolejny ciekawy opis przypadku.
Na koniec – doniesienia kardiologiczne ostatniego miesiąca, kilka pytań quizu i... życzenia
świąteczne. Niech święta Bożego Narodzenia miną Państwu w rodzinnej atmosferze,
a nowy 2012 rok wleje we wszystkie serca moc otuchy.
Jeszcze raz dziękuję Państwu, Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie, za te 10 lat przygody
z pismem.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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