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Mam nadzieję, że marcowy numer Kardiologii po Dyplomie zadowoli z Państwa –
przygotowaliśmy dużo materiałów szkoleniowych, zaprosiliśmy do zabrania głosu wielu
wybitnych polskich specjalistów, a także zaprezentowaliśmy artykuł z piśmiennictwa
światowego, opublikowany na łamach New England Journal of Medicine.

Zacznijmy właśnie od tego artykułu, autorstwa prof. Arama V. Chobaniana
z Uniwersytetu Bostońskiego. Dlaczego mimo coraz lepszych, nowszych leków
hipotensyjnych coraz więcej osób ma niewłaściwie kontrolowane nadciśnienie tętnicze?
Ten paradoks, wyjaśniony w artykule amerykańskiego hipertensjologa, komentują dla
Państwa z polskiej perspektywy: prof. Krystyna Widecka ze Szczecina oraz doc. Wiesław
Bryl z Poznania.

W artykule redakcyjnym krakowscy kardiolodzy, dr Magdalena Kaźnica-Wiatr
i prof. Piotr Podolec, omawiają dla Państwa implikacje praktyczne konsensusu z Dana
Point z 2008 roku, porównując je z zaleceniami ESC dotyczącymi terapii tętniczego
nadciśnienia płucnego z roku 2009. Dr Stefan Ożegowski z Poznania z redaktorem
działu EKG, doc. Rafałem Baranowskim, zajmują się tym razem odprowadzeniem aVR
(Kopciuszek czy Księżniczka?), dział kardiologii inwazyjnej dr. Janusza Kochmana
przedstawia zwięzłe omówienie aktualnego miejsca dostępu promieniowego
w angiografii tętnic wieńcowych i angioplastyce, a dr Daniel Płaczkiewicz z doc.
Andrzejem Kleinrokiem z Zamościa poruszają w dziale kardiologicznej opieki
ambulatoryjnej wciąż aktualną kwestię zasad prowadzenia i kontroli terapii zaburzeń
lipidowych. Jak zwykle, rekordowo obszerny jest dział echokardiografii, redagowany
przez prof. Edytę Płońską-Gościniak ze Szczecina. Znajdziecie tu Państwo omówienie
zasad echokardiograficznego rozpoznawania infekcyjnego zapalenia wsierdzia
przedstawione przez poznańskich echokardiografistów (dr Zofia Oko-Sarnowska, dr
Olga Trojnarska), obrazy echokardiograficzne skrzeplin (zespół bydgoskich kardiologów
z ośrodka kierowanego przez prof. Władysława Sinkiewicza), tradycyjną zagadkę
echokardiograficzną (doc. Mirosław Kowalski z Instytutu Kardiologii w Warszawie-
Aninie), a nawet krótki komentarz do zmian, które zaszły w grudniu 2009 roku w nowej
ustawie o izbach lekarskich (mgr Teresa Lewińska, dr Tadeusz Sokala). Szczególnie
gorąco polecam dział wad serca redagowany przez prof. Janinę Stępińską, w którym
zebrane są – przydatne dla lekarzy klinicystów, jak i zdających niedługo egzaminy
specjalizacyjne adeptów kardiologii – wskazania do nieoperacyjnego wszczepiania
zastawki aortalnej (TAVI – transcatheter aortic valve implantation).

Ale to nie koniec. Czekają na Państwa jeszcze: kolejny odcinek działu elektrostymulacji
serca (dr Przemysław Mitkowski z Poznania omawia zasady opieki nad chorym ze
wszczepionym stymulatorem i model pracy pracowni kontroli tych urządzeń), ciąg dalszy
edukacji stomatologicznej kardiologów (kardioperiodontologia – kolejny opis przypadku
autorstwa dr. Macieja Czerniuka), jak i artykuł dr Magdaleny Zagrodzkiej poświęcony
zastosowaniu tomografii komputerowej u pacjentów z bólem w klatce piersiowej – na
przykład na izbie przyjęć. Entuzjastyczny ton tego artykułu warto skonfrontować z opinią
sceptyków – dr Anna Budaj-Fidecka oraz dr Marta Załęska w doniesieniach klinicznych
ostatniego miesiąca piszą m.in. o potencjalnej kancerogenności badań tomograficznych.
Gratuluję jednocześnie dr Annie Budaj-Fideckiej, jak i nowej współredaktor, dr Marcie
Załęskiej z Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, interesującego wyboru nowych
doniesień, z przyjemnością konstatując, że dział ten zyskał na jakości i objętości.

Na koniec pozostaje mi tylko przypomnieć o tradycyjnym quizie kardiologicznym
oraz felietonie kardioenologicznym znawcy wina – dr. Jarosława Szulca. Życząc Państwu
przyjemnej lektury, zapraszam do spotkania za miesiąc.

od redakcji

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

003_wstep:kpd 2010-02-25 10:49 Page 3

www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie

http://www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie

