od redakcji
Szanowni Państwo,
Okładka czerwcowego numeru Kardiologii po Dyplomie jest na wskroś hipertensjologiczna.
Nic dziwnego – artykuł otwiera klasyczny, tłumaczony z New England Journal of Medicine,
artykuł podsumowujący obecne miejsce najstarszych leków hipotensyjnych – diuretyków
– w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Dziękuję komentatorom tego artykułu:
farmakologowi klinicznemu i kardiologowi doc. Grzegorzowi Grześkowi z Bydgoszczy,
a przede wszystkim prof. Andrzejowi Tykarskiemu, redaktorowi naczelnemu pisma
Nadciśnienie tętnicze, który zdążył napisać komentarz podczas organizowanej przez siebie
największej konferencji dydaktycznej hipertensjologów, która odbyła się w Warszawie
21-22 maja 2010 roku.
Z pewnością ze szczególnym zainteresowaniem spotka się zarówno tradycyjnie
anonsowane na okładce omówienie przykładowych elektrokardiogramów z egzaminu
specjalizacyjnego (dział doc. Rafała Baranowskiego), jak i obszerny dział echokardiograficzny
(prof. Edyta Płońska-Gościniak i zaproszeni przez Nią Goście).
Dr med. Sebastian Szmit ze współpracownikami omawiają rolę testów wysiłkowych
w kwalifikacji do zabiegu torakochirurgicznego, a koledzy z zespołu kardiologów
inwazyjnych kierowanego przez dr. med. Janusza Kochmana prezentują przypadek
kardiomiopatii takotsubo.
Elektrofizjolodzy (dr Marek Kiliszek i wsp.) opisują bardzo interesujący przypadek
działań niepożądanych powszechnie stosowanego leku antyarytmicznego, a o komentarz
do tego opisu przypadku poprosiliśmy farmakologa klinicznego, naczelnego farmakologa
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, dr med. Iwonę Korzeniewską-Rybicką.
Kolejny pouczający przypadek prezentowany jest w dziale diagnostyki obrazowej dr med.
Magdaleny Zagrodzkiej, a dr med. Maciej R. Czerniuk, stomatolog, periodontolog
i chirurg, jak zwykle przypomina nam o wygaszaniu ognisk zapalnych (prawidłowe
leczenie periodontologiczne i stomatologiczne) u pacjentów.
W dziale nowości klinicznych ostatniego miesiąca wiele nowych informacji, w tym
m.in. wyniki badania RACE II. Lekturę proponuję zakończyć quizem kardiologicznym
oraz ważnym artykułem kardioenologicznym, rozważaniami znakomitego kardiologa
i znawcy win, prof. Władysława Sinkiewicza, na temat francuskiego paradoksu.
Słowo wstępne piszę do Państwa w chwili, gdy przez Warszawę przechodzi kulminacyjna
fala powodziowa. Miejmy nadzieję, że wielka woda nie przeszkodzi nam w przygotowywaniu
następnego numeru Kardiologii po Dyplomie i spotkamy się już za miesiąc na łamach naszego
pisma.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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