od redakcji
Szanowni Państwo,
Marcowy numer Kardiologii po Dyplomie, co sugeruje już jego okładka, otwiera artykuł
przedrukowany dla Państwa z New England Journal of Medicine, a poświęcony kontroli
glikemii na oddziałach intensywnej opieki. Z uwagi na różnice dotyczące rekomendacji
leczenia hiperglikemii w oddziałach intensywnej opieki medycznej, które w ostatnich
latach wydały m.in. AHA czy ESC/EASD oraz ważne implikacje wielu badań, w tym
badania NICE-SUGAR, zagadnienie to nie jest wbrew pozorom proste, a o komentarze
poprosiliśmy liderów diabetologii Wielkopolski (prof. Bogna Wierusz-Wysocka) oraz
Kujaw (dr med. Agata Bronisz), reprezentujących Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
i Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
W dziale EKG doc. Rafała Baranowskiego kontynuujemy rozważania o bloku
przedniej wiązki lewej odnogi.
Jak zwykle, nie zawiódł nas dział echokardiografii redagowany przez prof. Edytę
Płońską-Gościniak. Znajdziecie w nim Państwo artykuł o powikłaniach elektrostymulacji
w obrazach echokardiograficznych wytrawnych łódzkich echokardiografistów (dr med. Marek
Maciejewski, dr med. Katarzyna Piestrzeniewicz), kompendium echokardiograficznych metod
oceny lewego przedsionka (dr Paweł Koprowski z Krynicy oraz doc. Magdalena Kostkiewicz
z Krakowa) i tradycyjną zagadkę echokardiograficzną doc. Mirosława Kowalskiego z Instytutu
Kardiologii w Aninie.
Działy elektrofizjologii, niewydolności serca i testów wysiłkowych przedstawiają ten
sam przypadek chorej z kardiomiopatią arytmiczną. Współpraca przedstawicieli tych
trzech podspecjalności kardiologicznych tworzących tzw. heart team pozwoliła na
postawienie właściwego rozpoznania i skuteczne leczenie chorej, której dolegliwości
przypisywano mylnie nadwadze i brakowi aktywności fizycznej. Na kanwie tego
przypadku przedstawiamy możliwości epikardialnej ablacji arytmii komorowej (dr med.
Sebastian Stec i wsp.), specyfikę oceny klinicznej i echokardiograficznej w kardiomiopatii
arytmicznej (dr med. Tomasz Kryński i wsp.) oraz znaczenie seryjnych badań
spiroergometrycznych (dr Paweł Balsam, dr med. Sebastian Szmit i wsp.)
Zwracam Państwu uwagę na Gościa Specjalnego działu Kardiologicznej opieki
ambulatoryjnej prowadzonego przez doc. Andrzeja Kleinroka. Gościem tym jest prof.
Krystyna Widecka, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, która dzieli
się nami swymi opiniami na temat przestrzegania zaleceń i inercji terapeutycznej
w nadciśnieniu tętniczym.
Dr med. Magdalena Zagrodzka wraz z kardiochirurgiem, dr Wojciechem Domaradzkim
z Katowic, przedstawiają bogato ilustrowane przypadki badań obrazowych
w rozwarstwieniu aorty piersiowej.
Na koniec proponuję tradycyjny quiz testowy oraz przegląd dziesięciu ważnych,
arbitralnie wybranych przez nasze redakcyjne koleżanki, doniesień klinicznych
kardiologii ostatniego miesiąca. Życzę miłej lektury, a za wszystkich podchodzących
do egzaminu testowego z kardiologii w dniu 15 marca – trzymam kciuki!
Rozpoczynamy też odliczanie dni do kolejnego, czwartego już Kongresu Akademii
po Dyplomie – Kardiologia, który odbędzie się tydzień przed Świętami Wielkanocnymi,
15-16 kwietnia. Zmieniła się nieco kolejność sesji pierwotnie planowanych na tym
sympozjum, dlatego odsyłam Państwa do programu publikowanego na str. 72

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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