
Sierpień 2010 • Tom 9 Nr 8 � 3

Sierpniowy numer Kardiologii po Dyplomie jest obszerny i ciekawy – w sam raz na
wakacyjną lekturę. Zamieściliśmy w nim jeden artykuł z piśmiennictwa światowego,
przetłumaczony dla Państwa z New England Journal of Medicine interesujący tekst Vermy
i Mesany dotyczący naprawy zastawki mitralnej w wypadaniu jej płatka. Komentują go
dla Państwa doświadczeni kardiochirurdzy praktycy z Zabrza i Warszawy, dr med.
Krzysztof Filipiak oraz dr med. Franciszek Majstrak. Polecam jego lekturę z uwagi na
praktyczne podejście i słynne dydaktyczne ryciny ilustrujące omawiany problem
kliniczny zamieszczane w tym najbardziej prestiżowym piśmie świata.

Co znajduje się w tradycyjnych działach dydaktycznych? Przede wszystkim –
kazuistyka. To na niej budujemy nasze doświadczenia, to dzięki niej intuicyjnie poprawnie
postępujemy w przypadku nowych wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych. Dużo
jest kazuistyki w sierpniowym numerze pisma. W dziale EKG opis trzech
przypadków obrazów elektrokardiograficznych w zatruciu trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi autorstwa dr med. Stefana Ożegowskiego i wsp. z Poznania. W dziale
echokardiograficznym elementarz echokardiograficzny rozpoznawania przewlekłej
niewydolności serca (prof. Krzysztof S. Gołba i wsp. z Katowic i Szczecina) oraz zagadka
echokardiograficzna (doc. Mirosław Kowalski z Warszawy-Anina). W dziale testów
wysiłkowych opis przypadku, typowego postępowania diagnostycznego prowadzącego
do kwalifikacji do przeszczepienia serca u 57-letniego mężczyzny (dr Paweł Balsam i wsp.
z ośrodka, którym kieruję). W dziale kardioperiodontologii ciekawy opis powikłań
infekcyjnych u pacjenta ze wszczepionym stymulatorem serca i implantami
stomatologicznymi (dr med. Maciej Czerniuk z Warszawy). W dziale diagnostyki
obrazowej opis przypadku na kanwie badania rezonansu magnetycznego serca
(dr Zbigniew Celej i wsp. z Chrzanowa).

Co jeszcze znajdziecie Państwo w tym numerze pisma? Polecam artykuł doc.
Wiesława Piechoty na temat nowych testów troponinowych o podwyższonej czułości
(markery biochemiczne w kardiologii), 10 arbitralnie wybranych doniesień
kardiologicznych ostatniego miesiąca (dr Anna Budaj-Fidecka i dr Marta Załęska),
tradycyjny quiz kardiologiczny oraz rozważania kardiologa i enologa, prof. Władysława
Sinkiewicza, o procyjanidach, resweratrolu, czerwonym winie i długowieczności (dział
rozmów o winie, a może już w przyszłości enokardiologii).

Osobno polecam trzy wywiady z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie
kardiologii. Przyglądamy się sytuacji kardiologii na Warmii i Mazurach, Śląsku
i w województwie łódzkim. W kolejnych miesiącach prof. Krzysztof J. Filipiak, sekretarz
rady naukowej Kardiologii po Dyplomie, przeprowadzi rozmowy z pozostałym
konsultantami wojewódzkimi. Zauważcie Państwo, że do każdego wywiadu dołączona jest
aktualna, autoryzowana przez konsultanta mapka z ośrodkami kardiologii inwazyjnej, ich
szefami i telefonami kontaktowymi. Równie aktualnego i ważnego materiału, także
z uwagi na szybko zmieniającą się rzeczywistość w tym względzie, nie znajdziecie Państwo
w innych pismach medycznych wydawanych w Polsce. Zachęcamy, podobnie jak w roku
ubiegłym, do komentowania i zadawania pytań konsultantom udzielającym wywiadów.
Pytania i komentarze możecie Państwo przesyłać na adres e-mailowy prowadzącego
wszystkie rozmowy: krzysztof.filipiak@wum.edu.pl.

I to by było na tyle. Życzę efektywnego odpoczynku, który dla kardiologów kończy się
w sierpniu ważnym akcentem – Kongresem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
tym razem w Sztokholmie.

Z życzeniami miłej lektury,

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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