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Witamy na łamach listopadowej Kardiologii po Dyplomie. W bieżącym numerze zajęliśmy
się uzależnieniem od nikotyny (znakomity artykuł poglądowy prof. Neala L. Benowitza
przedrukowany z New England Journal of Medicine opatrzyliśmy komentarzami czołowych
polskich farmakologów: prof. Andrzeja Członkowskiego i prof. Jacka Spławińskiego),
a w dziale niewydolności serca zapoznajemy Państwa z najnowszymi badaniami
klinicznymi z tego zakresu prezentowanymi na berlińskim kongresie w 2010 roku.
Zestawienie tych badań przygotował szef Sekcji Niewydolności Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) – prof. Jarosław Drożdż z Łodzi. Dużo dzieje się
w zakresie niewydolności serca, a nowe techniki – w tym możliwość stosowania komórek
macierzystych, ingerencji w genom kardiomiocytów – rozpalają naszą wyobraźnię.
Rozpaliły też zapewne wyobraźnię redakcyjnego grafika – stąd taki, a nie inny projekt
listopadowej okładki.

Poza tymi artykułami tradycyjnie polecam stałe dydaktyczne działy naszego pisma:
dział EKG (rozważania nad kształtem załamków T w odprowadzeniach V1 i V2 w RBBB),
dział echokardiografii (szefowa Sekcji Echokardiografii PTK, prof. Edyta Płońska-
-Gościniak, jak zwykle czuwa nad naszą edukacją echokardiograficzną za pomocą
najlepszych materiałów: przykładów badań prezentowanych przez zaproszonych Gości)
oraz dział kardiologii inwazyjnej (opis przypadku uczulenia na środki kontrastowe
nadesłany z ośrodka olsztyńskiego kierowanego przez dr. med. Jerzego Górnego).

Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia
w kontekście nowych, ubiegłorocznych zaleceń. Ten materiał z pewnością przyda się
przygotowującym do egzaminu, a zawiera spojrzenie zarówno klinicystów (dział
kardiologicznej opieki ambulatoryjnej), jak i mikrobiologa (dział wad serca). Polecam
również nowe doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca (ważne, ogłoszone niedawno lub
w końcu opublikowane badania, m.in. CURRENT OASIS 7, PARTNER, COGENT,
CALISTO), quiz kardiologiczny, jak i relację z wręczenia nagród „Piszący z Sercem” za
2009 rok.

Osobno polecam kolejne trzy bardzo interesujące wywiady z konsultantami
wojewódzkimi: prof. Marianną Janion, prof. Stefanem Grajkiem i prof. Grzegorzem
Raczakiem. Do każdego wywiadu tradycyjnie załączona jest mapka wszystkich pracowni
hemodynamicznych na terenie województwa z danymi kontaktowymi i telefonami
„zawałowymi” ośrodka. Wywiady zakończymy w następnym numerze, w którym problemy
swoich województw przedstawią: prof. Teresa Czekajska-Widomska, prof. Jacek Kubica
i prof. Piotr Ponikowski. To już w grudniu.

Życząc Państwu przyjemnej lektury, trzymam kciuki za zdających specjalistyczny
egzamin z kardiologii w jesiennej sesji. Słowo wstępne piszę bowiem w poniedziałek
25.10.2010, a już w środę w Warszawie odbywa się ogólnopolski egzamin testowy. Gdy
będziecie Państwo czytać numer listopadowy Kardiologii po Dyplomie, wiele z naszych
Koleżanek i Kolegów przystępować już będzie do egzaminów praktycznych i ustnych.
Życzymy im powodzenia,

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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