od redakcji
Szanowni Państwo,
Okładka majowego numeru Kardiologii po Dyplomie nawiązuje do pierwszego artykułu,
poświęconego ubiegłorocznym wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji, które omawiają
dla Państwa lekarze z Kliniki Intensywnej Opieki Kardiologicznej Instytutu Kardiologii
w Warszawie-Aninie, a ich Szefowa, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
prof. Janina Stępińska poprzedza niezwykle ważnym i interesującym słowem wstępnym.
Żaden inny temat nie pasuje tak idealnie do działu Stany nagłe w kardiologii, a artykuł ten
jest niezwykle potrzebny i wartościowy.
Szeroko prezentowane są w tym numerze podstawowe nieinwazyjne techniki
diagnostyczne. W dziale echokardiograficznym echokardiograficzna diagnostyka zatorowości
sercowopochodnej (prof. Andrzej Szyszka i wsp.), dysfunkcje mechanicznych protez
zastawkowych w badaniu echo (dr Lech Paluszkiewicz i wsp.) oraz tradycyjna zagadka
echokardiograficzna doc. Mirosława Kowalskiego. W dziale elektrokardiologii coś, co
zainteresuje przede wszystkim uczących się do egzaminu specjalizacyjnego – przykładowy
próbny egzamin EKG, który przeprowadził dla chętnych prof. Rafał Baranowski w trakcie
spotkania w Kościelisku. W dziale testów wysiłkowych pogłębimy pod kierunkiem doktorów
Pawła Balsama i Sebastiana Szmita wiedzę ergospirometryczną (VE/VCO2 nadir jako nowy
czynnik prognostyczny w niewydolności serca), w dziale diagnostyki obrazowej
dr Magdalena Zagrodzka i dr Wojciech Domaradzki prezentują niezwykle ciekawe obrazy
tętniaków aorty piersiowej.
Dużo w majowym numerze również elektrostymulacji i elektrofizjologii. Prof. Andrzej
Kutarski omawia aktualizację zaleceń dotyczących zasad postępowania z pacjentami
z elektrodami defibrylującymi Sprint-Fidelis Medtronic, dr Przemysław Mitkowski
zapoznaje nas z tajnikami pracy ICD, a dr Edward Koźluk i wsp. prezentują kolejny
przypadek kliniczny ablacji epikardialnej.
Polecam też artykuły w innych działach: interesujący tekst o zapobieganiu przebudowie
serca po zawale (dr Tomasz Bochenek i doc. Krystian Wita z Katowic), świetnie napisane
podsumowanie naszej wiedzy o oporności na leki przeciwpłytkowe (zespół doc. Andrzeja
Kleinroka z Zamościa), przypomnienie i omówienie zasad postępowania z chorym
z bezobjawową niedomykalnością aortalną (prof. Wojciech Kosmala z Wrocławia). Na deser
nowości kardiologiczne ostatniego miesiąca (m.in. badania kliniczne ULTRADISCO,
DIPLIO, rejestr e-SELECT) oraz pięciopytaniowy mini-quiz kardiologiczny. Chciałbym na
koniec pogratulować wszystkim nowym Koleżankom i Kolegom specjalistom kardiologom
– zakończyła się bowiem wiosenna sesja egzaminacyjna.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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