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Spotykamy się w szczególnym czasie – corocznego zjazdu Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (PTK), organizowanego już prawie tradycyjnie w Poznaniu. Wrześniowy,
kongresowy numer Kardiologii po Dyplomie otwiera artykuł redakcyjny poświęcony
przyszłości terapii hipolipemizującej i wchodzącym na rynki farmaceutyczne preparatom
złożonym, zawierającym najczęściej simwastatynę i inny lek hipolipemiczny. Artykuł
napisała dr med. Renata Główczyńska, a skomentował go Przewodniczący Sekcji
Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, prof. Krzysztof J. Filipiak.

Co warto polecić w tym numerze pisma? Na pewno przetłumaczony z literatury
światowej artykuł Agnelliego i Becattini dotyczący ostrej zatorowości płucnej, który
skomentowali dla Państwa eksperci w tej dziedzinie, przedstawiciele młodszego
pokolenia: dr med. Marcin Kurzyna i dr med. Maciej Kostrubiec. Poza tym artykułem
wiele innych interesujących materiałów. Dr med. Stefan Ożegowski z Poznania i doc. Rafał
Baranowski z Warszawy kontynuują opis wpływu trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych na zapis EKG. W dziale echokardiografii doc. Tomasz Kukulski
i wsp. z Zabrza omawiają zasady rozpoznawania nadciśnienia płucnego. W dziale
kardiologii inwazyjnej artykuł o stentach uwalniających leki. Czy wszystkie są takie
same? – rozważają dr Anna Ścibisz i dr Marcin Michalak z Warszawy. Zespół doc.
Andrzej Kleinroka z Zamościa omawia postępowanie przedszpitalne w ostrych zespołach
wieńcowych, a dr med. Przemysław Mitkowski rozpoczyna w dziale elektrostymulacji
omawiać dla Państwa od podstaw zasady i cele stosowania implantowalnych
kardiowerterów-defibrylatorów. Dr Paweł Balsam i dr med. Sebastian Szmit dokonują
przeglądu najnowszych zaleceń europejskich dotyczących rehabilitacji kardiologicznej,
a koledzy z Gdyni i Kościerzyny prezentują post scriptum do opisu przypadku
prezentowanego na łamach pisma w ubiegłym roku. Poza tym – stałe działy: doniesienia
kardiologiczne ostatniego miesiąca i kardioenologiczne rozważania dr. Jarosława Szulca.
W ramach testów własnej wiedzy polecam tradycyjny quiz oraz zagadkę
echokardiograficzną doc. Mirosława Kowalskiego.

Szczególnie polecam wywiady z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie
kardiologii z Opolszczyzny, Podlasia, Mazowsza i Wielkopolski. Będąc na kongresie
w Poznaniu, można m.in. poczytać wywiad z lokalnym konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie kardiologii – prof. Henrykiem Wysockim. W kolejnych wywiadach już za
miesiąc wypowiadają się dla Państwa doc. Jarosław Kaźmierczak, dr med. Jerzy
Kuźniar i prof. Piotr Podolec.

Życząc miłej lektury, liczę na spotkania z wieloma z Państwa na Kongresie PTK, a ze
współpracownikami pisma na tradycyjnym spotkaniu redakcyjnym na Kongresie. To
tam wręczymy – tradycyjnie – nagrody i statuetki „Piszącego z sercem” za 2009 rok.

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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