od redakcji
Szanowni Państwo,
Jesteśmy tuż po dorocznym, jak zwykle udanym, Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. Jak zwykle również, spotkaliśmy się na nim
w gronie rady redakcyjnej i współpracowników Kardiologii po Dyplomie, aby wręczyć
nagrody „Piszącym z sercem” – laureatom wyłonionym w konkursie Czytelników za
ubiegły rok. Relację i zdjęcia z tego spotkania przeczytacie Państwo w następnym numerze.
W październikowym numerze pisma przygotowaliśmy dla Państwa jeden artykuł
poglądowy tłumaczony z NEJM, dotyczący leczenia dietetycznego w nadciśnieniu
tętniczym. Nawiązuje do niego również, co zapewne już Państwo zauważyli, okładka pisma.
Komentują go dwie damy polskiej hipertensjologii: doc. Anna Posadzy-Małaczyńska
z ośrodka poznańskiego kierowanego przez prof. Andrzeja Tykarskiego oraz prof. Beata
Wożakowska-Kapłon – konsultant wojewódzki hipertensjologii w Świętokrzyskiem. Obu
Paniom Profesor serdecznie dziękujemy za ciekawe komentarze.
Po artykule poglądowym – edukacja podyplomowa – główny nurt naszego pisma.
Zachęcam do lektury rozważań doc. Rafała Baranowskiego o bloku prawej odnogi pęczka
Hisa (dział EKG), działu echokardiograficznego (artykuł koleżanek i kolegów z ośrodka
zabrzańskiego oraz zagadka echokardiograficzna doc. Mirosława Kowalskiego z Warszawy)
oraz działu biomarkerów (artykuł przeglądowy z łódzkiego ośrodka kierowanego przez
prof. Jarosława D. Kasprzaka – aktualny przegląd markerów niedokrwienia serca i zawału).
Nie zapomnieliśmy w tym numerze o kazuistyce – znajdziecie Państwo interesujący opis
przypadku potworniaka śródpiersia (dział diagnostyki obrazowej), jak i periodontologiczne
oraz stomatologiczne kłopoty chorego obciążonego kardiologicznie (kolejny przypadek
przedstawiany przez dr. med. Macieja Czerniuka z Warszawy).
Polecam również artykuł poglądowy dr. Pawła Balsama i dr. Sebastiana Szmita
poświęcony rehabilitacji wysiłkowej pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,
interesujący artykuł o kardioprotekcyjnych właściwościach wina i gorzkiej czekolady
prof. Władysława Sinkiewicza z Bydgoszczy oraz tradycyjny quiz kardiologiczny.
Warto uważnie przeczytać nasz stały dział doniesień klinicznych ostatniego miesiąca.
Gratuluję redaktorkom działu, które wybrały i streściły dla nas wiele ważnych
międzynarodowych, randomizowanych badań, ogłaszanych ostatnio m.in. na kongresie
europejskim w Sztokholmie (np. AVERROES, ATOLL, FUTURA OASIS 8).
Szczególnie polecam kolejne trzy wywiady z konsultantami wojewódzkimi z: Pomorza
Zachodniego (doc. Jarosław Kaźmierczak), Podkarpacia (dr med. Jerzy Kuźniar)
i Małopolski (prof. Piotr Podolec). Macie Państwo unikatową możliwość porównać po
lekturze tych wywiadów problemy kardiologii w poszczególnych województwach i uzyskać
najbardziej aktualne informacje o liczbie, adresach i telefonach wszystkich pracowni
kardiologii inwazyjnej w danym regionie. Kolejne wywiady już za miesiąc.
Last, but not least – zbliża się jesienna sesja egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Trzymamy kciuki za wszystkich zdających, a ja pozwalam sobie przypomnieć, że
komunikaty i ważne informacje dotyczące tego egzaminu znaleźć można na stronie
internetowej konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii. Wszystkim, również tym
przygotowującym się do testu specjalizacyjnego, życzę miłej lektury październikowego
numeru pisma.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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