od redakcji

Szanowni Państwo,
Wrześniowy numer Kardiologii po Dyplomie otwiera bardzo ciekawy artykuł Hugh Watkinsa
i wsp. na temat dziedzicznych kardiomiopatii. Jak zawsze w przypadku artykułów pierwotnie
publikowanych na łamach New England Journal of Medicine, polecam gorąco lekturę tego
tekstu, opatrzonego niezwykle starannymi i dydaktycznymi kolorowymi rycinami. Artykuł
zespołu oksfordzkich kardiologów i genetyków oddaliśmy w ręce polskich komentatorów
– reprezentantów tych samych dziedzin: prof. Zofii Bilińskiej i prof. Rafała Płoskiego
z Warszawy oraz doc. Michała Plewki z Łodzi. Polecam ich komentarze.
W numerze znajdziecie Państwo także stałe działy pisma: dział EKG (przypomnienie
kryteriów przerostu lewej komory w zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego
pióra prof. Rafała Baranowskiego), dział echokardiografii (wady serca w ciąży i zagadka
echokardiograficzna), dział kardiologicznej opieki ambulatoryjnej (choroby układu
krążenia a marskość wątroby), dział wad serca (bardzo interesujący artykuł o wskazaniach
do testów obciążeniowych u chorych z wadą serca autorstwa doc. Andrzeja Gackowskiego
z Krakowa) oraz dział testów wysiłkowych (znaczenie wysiłku fizycznego a rokowanie
wieńcowe).
Szczególnie polecam bardzo dydaktyczny artykuł dr dr Miłosza Marona i Anny Skrobisz
o postępowaniu w tamponadzie serca, poprzedzony słowem wstępnym Kierownika
Kliniki Intensywnej Opieki Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie,
prof. Janiny Stępińskiej. Stanom nagłym w kardiologii poświęcony jest też w tym numerze
dział kardiologii inwazyjnej – młodzi kardiolodzy interwencyjni omawiają w nim przypadek
rozwarstwienia prawej tętnicy wieńcowej, opuszki i aorty wstępującej oraz optymalne
postępowanie w takim przypadku.
Na koniec lektury proponuję odświeżyć przykazania radiologiczne optymalizacji
badania serca metodą tomografii komputerowej (dr med. Magdalena Zagrodzka), zapoznać
się z wybranymi doniesieniami klinicznymi ostatniego miesiąca (dużo doniesień z zakresu
farmakoterapii) i sprawdzić swoją wiedzę kardiologiczną w krótkim pięciopytaniowym
teście.
Życząc Państwu miłej lektury, przypominam też o zbliżającym się Kongresie Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, w tym roku nietypowo – bo w październiku, we Wrocławiu.
Do zobaczenia na kongresie.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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