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Wakacyjny, lipcowy numer Kardiologii po Dyplomie wita nas okładką z otyłym mężczyzną,
leżakującym na plaży i palącym papierosa, którego rokowanie w odniesieniu do przeżycia
i ryzyka sercowo-naczyniowego jest niewątpliwie gorsze niż osoby niepalącej i smukłej.
Okładka ta nawiązuje do przedrukowanego z New England Journal of Medicine artykułu
o rozmiarach epidemii tych dwóch czynników ryzyka w Stanach Zjednoczonych i ich
potencjalnym wpływie na oczekiwaną długość życia. O komentarz do tego artykułu
poprosiliśmy zarówno specjalistów leczenia otyłości – prof. Danutę Pupek-Musialik
i dr. med. Pawła Bogdańskiego z Poznania, jak i najwybitniejszego znawcę problemu
palenia tytoniu w Polsce – prof. Witolda Zatońskiego z Centrum Onkologii w Warszawie.

Artykuł redakcyjny to ważne przedstawienie dokumentu dotyczącego skojarzonego
leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, który opracowano w gronie ekspertów
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Miło nam, że artykuł ten napisany przez
dr Agnieszkę Kapłon-Cieślicką przedstawiamy równolegle z publikacją oryginału zaleceń
na łamach European Heart Journal. Było to oczywiście możliwe tylko dlatego, że zalecenia
były wcześniej dostępne na stronach internetowych czasopisma w wersji on-line.

Kolejne artykuły w lipcowym numerze naszego pisma to doceniane przez
Państwa i lubiane działy edukacyjne. Na pewno chętnie zerkniecie Państwo
do elektrokardiogramów z tegorocznej, wiosennej sesji egzaminacyjnej (dr med. Dariusz
Wojciechowski), do działu echokardiografii poświęconego zatorowości płucnej (prof. Piotr
Pruszczyk z zespołem), zapoznacie się z zagadką echokardiograficzną (doc. Mirosław
Kowalski), aktualnym stanowiskiem dotyczącym dwupłatkowej zastawki aortalnej
(dr Patrycjusz Stokłosa), działem nowych doniesień (dr Anna Budaj-Fidecka, dr Marta
Załęska) oraz quizem kardiologicznym (dr med. Witold Pikto-Pietkiewicz i wsp.).

Szczególnie dużą wartość edukacyjną mają zawsze opisy przypadków klinicznych –
tym razem zachęcam do lektury dwóch z nich: w dziale testów wysiłkowych i kardiologii
inwazyjnej. Na koniec lektury – celem kardioprotekcji – warto rozważyć, nie tylko
w teorii, stosowanie czerwonego wina bogatego w polifenole. O tym, jak rozpoznawać
takie wina, które z nich mają właściwości kardioprotekcyjne i które można nazwać
kardioenologicznymi – wyjaśnia nam redaktor działu, dr Jarosław Szulc.

Na koniec chciałbym podzielić się miłą wiadomością, która nadeszła do nas
pod koniec czerwca. Trzy polskie pisma poświęcone chorobom serca otrzymały swój
pierwszy impact factor: Kardiologia Polska, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska oraz
Postępy Kardiologii Interwencyjnej. To ważne wydarzenie dla polskich kardiologów
i kardiochirurgów, a redaktorom naczelnym, radom naukowym i wydawcom tych
czasopism należą się gratulacje i podziękowania. Apeluję o jak najczęstsze cytowanie prac
z tych czasopism w wysyłanych przez nas za granicę doniesieniach i pracach oryginalnych.
Musimy dbać o to, aby IF tych pism nie tylko się utrzymywał, ale i stale rósł.

Życząc Państwu miłej lektury, składam serdeczne życzenia tym wszystkim, którzy
udają się już na letni odpoczynek

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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