od redakcji
Szanowni Państwo,
Piszę słowo wstępne w kwietniowym dniu św. Jerzego i św. Wojciecha, kilka chwil przed
otwarciem dorocznego kongresu Kardiologii po Dyplomie. Już wiemy, że jeżeli chodzi
o frekwencję, na pewno będzie udany. Blisko 1000 osób zarejestrowało się przed
otwarciem obrad. Relacja z tego wydarzenia znajdzie się zapewne w osobnych
doniesieniach w następnym numerze. Na kongresie w sobotę 24 kwietnia 2010 ukaże się
też specjalne wydanie gazety kongresowej zawierające wszystko, co wydarzy się na
konferencji pierwszego dnia.
Niniejszy numer pisma dostaniecie już Państwo w maju, a polecam w nim szczególnie
przedruk artykułu z NEJM o zwężeniu tętnicy nerkowej (komentarze doc. Jerzego
Chudka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doc. Marka Kabata z Instytutu
Kardiologii w Warszawie-Aninie). Zwężenie tętnicy nerkowej i sposoby jego leczenia to
wciąż kontrowersyjny temat, co wynika zarówno z treści pracy poglądowej, jak i polskich
komentarzy.
Co jeszcze w tym numerze? Doc. Rafał Baranowski przypomina nam o stuleciu
elektrokardiografii w Polsce (unikalne przedruki historycznych prac!), prof. Edyta Płońska-Gościniak z zaproszonymi przez siebie autorami omawia kwestie echokardiograficznej
oceny ostrej niewydolności serca, ubytku przegrody międzyprzedsionkowej u dzieci,
skrzeplin u chorego z zaawansowaną stenozą mitralną, a doc. Mirosław Kowalski
przygotował kolejną zagadkę echokardiograficzną.
Zwracam uwagę na artykuł Pani Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
prof. Janiny Stępińskiej, dotyczący przezskórnego leczenia niedomykalności mitralnej. To
drugi ważny tekst w tym dziale, po artykule dotyczącym TAVI. Polecam oba te artykuły
zwłaszcza osobom przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych.
W dziale kardiologii inwazyjnej przeczytacie Państwo opis przypadku zaprezentowany
przez dr. Janusza Kochmana i Tomasza Mazurka, a w dziale elektrostymulacji – interesujące
rozważania o stymulacji drogi odpływu prawej komory. W kardioperiodontologii – opis
zmian na błonach śluzowych pacjenta ze szpiczakiem mnogim. Co potencjalnie wspólnego
ma to z kardiologią, dowiecie się Państwo ze słowa wstępnego dr. med. Macieja Czerniuka
i prof. Krzysztofa J. Filipiaka. Komentarz do tego przypadku napisał dr med. Artur
Jurczyszyn z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niezwykle ciekawy jest przegląd ostatnich dziesięciu, subiektywnie wybranych
doniesień klinicznych ostatniego miesiąca. Wszystkie wybrane przez Autorki prace są
ważne, ukazały się m.in. na ostatnim, marcowym kongresie amerykańskich kardiologów
(INVEST, ACCORD BP, ACCORD LIPID, STICH). Lekturę proponuję zakończyć
rozmowami o winie i quizem kardiologicznym.
Chciałbym na koniec pogratulować wszystkim nowym Koleżankom i Kolegom
specjalistom kardiologom – zakończyła się bowiem wiosenna sesja egzaminacyjna.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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