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Grudniowym numerem Kardiologii po Dyplomie kończymy 2010 rok. Słowo wstępne zacznę
jednak nie od życzeń bożonarodzeniowych, ale od gratulacji dla redaktorki działu
echokardiografii – Pani Prof. Edyty Płońskiej-Gościniak, która została wybrana do Zarządu
Asocjacji Echokardiografii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i będzie jedynym
polskim ekspertem echokardiografii zasiadającym w tym prestiżowym gronie.

Numer grudniowy otwiera temat, którym żyła kardiologia w 2010 roku. Przezskórne
leczenie zastawki aortalnej, nowe typy zastawek, coraz doskonalsze techniki implantacji
i kilka polskich ośrodków, które zaczęły wykonywać te zabiegi, powoduje, że dostęp
polskich pacjentów do niekardiochirurgicznego wszczepienia zastawki aortalnej stał się
bardziej realny. O zabiegach tych dyskutujemy na podstawie badania PARTNER (badanie
streszczone przez dr. Łukasza Kołtowskiego), do którego komentarze przedstawili:
kardiolog inwazyjny – prof. Adam Witkowski, kardiochirurg – prof. Marian Zembala,
i kardiolog kliniczny, specjalista intensywnej opieki kardiologicznej – prof. Janina
Stępińska. Od stycznia przyszłego roku Pani Profesor będzie redagowała bliski Jej sercu
dział Stany nagłe w kardiologii. Dziękuję Pani Prof. Janinie Stępińskiej za pracę włożoną
w popularyzację niedocenianego działu kardiologii, jakim są wady serca. Dział Wady serca
przejmie Prof. Zbigniew Gąsior, kierownik II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego
Centrum Medycznego. Witamy Pana Profesora w gronie redakcyjnym.

Co jeszcze w grudniowym numerze naszego pisma? Jak zwykle solidna porcja wiedzy
echokardiograficznej prezentowana przez kolegów z Krakowa, Warszawy i Szczecina.
W dziale Niewydolność serca – krótki artykuł poglądowy o metaloproteinazach. W dziale
diagnostyki obrazowej – rozważania nad przeciekami okołozastawkowymi i doświadczenia
Kolegów z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.
W dziale doniesień klinicznych ostatniego miesiąca wiele nowych badań i informacji. Poza
tym quiz kardiologiczny i trzy ostatnie, niezwykle ciekawe wywiady z konsultantami
wojewódzkimi w dziedzinie kardiologii: prof. Jackiem Kubicą, prof. Teresą Widomską-
-Czekajską oraz prof. Piotrem Ponikowskim. Zachęcam do chwili zadumy nad kujawsko-
-pomorską, lubelską i dolnośląską kardiologią. Chciałbym podziękować Panu Prof.
Krzysztofowi Filipiakowi, mojemu najbliższemu współpracownikowi, za cykl wywiadów
z konsultantami wojewódzkimi. Dzięki nim mamy znacznie pełniejszy obraz kardiologii
w Polsce – jej sukcesów, problemów i porażek.

Nie zabrakło w grudniowym numerze tekstów bardziej świątecznych, takich jak:
historia elektrokardiograficznego opisywania poszerzonych zespołów QRS (doc. Rafał
Baranowski), sylwetki wybranych pionierów kardiologii inwazyjnej (dr Magdalena
Mazurak) czy rozważania o winnych klimatach Portugalii (dr Jarosław Szulc) połączone
z dowodami na neuroprotekcyjne działanie wina (prof. Władysław Sinkiewicz). Żegnamy
się z Rozmowami o winie jako stałym działem pisma. Dziękuję Panu dr. Jarosławowi
Szulcowi za wprowadzenie w świat win. Do kardioprotekcyjnego działania wina na łamach
Kardiologii po Dyplomie będziemy oczywiście wracać.

Pozostaje mi już tylko życzyć Państwu miłej lektury, a przede wszystkim złożyć życzenia
świąteczne. Niech Święta Bożego Narodzenia będą okresem spokoju, rodzinnej atmosfery,
chwili zatrzymania się w pędzie zawodowym dnia codziennego. Wspaniałego Sylwestra
i wielu spotkań w przyszłym roku, nie tylko na łamach Kardiologii po Dyplomie

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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