od redakcji
Szanowni Państwo,
Lutowy numer Kardiologii po Dyplomie otwiera artykuł redakcyjny, poświęcony
automatycznym, zewnętrznym defibrylatorom (AED). Powoli przyzwyczajamy się
do widoku tych urządzeń w miejscach publicznych, chociaż ciągle zbyt mało
dyskutujemy nad modelem dostępności do AED i zasadami ich rozmieszczania.
Przyznam nawet, że podobnie brzmiące pytanie na egzaminie ustnym w dziedzinie
kardiologii sprawia zdającym, z niezrozumiałych do końca przyczyn, pewne trudności.
Z literatury anglojęzycznej wybraliśmy dla Państwa dwa ważne artykuły. Pierwszy
poświęcony jest niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej, a skomentowali go
dla Państwa dwaj znakomici i doświadczeni kardiochirurdzy praktycy: dr med. Krzysztof
Filipiak ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz dr med. Franciszek Majstrak
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Artykuł poświęcony przedwczesnemu
ujawnieniu wyników badań z zastosowaniem ezetimibu skomentowali dla Państwa:
prof. Barbara Cybulska oraz prof. Krzysztof J. Filipiak z dr. Marcinem Michalakiem.
Rekomendacji nie wymaga zapewne tekst dr. med. Dariusza Wojciechowskiego,
poświęcony sesji jesiennej 2009 egzaminu z elektrokardiografii, z prezentacją
przedstawionych zdającym elektrokardiogramów. Kolejne cenne materiały edukacyjne
ukazują się w dziale echokardiografii prowadzonym przez prof. Edytę Płońską-Gościniak
– szefową Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W niniejszym numerze w tym dziale doświadczeniami dzielą się z Państwem czołowi
echokardiografiści z Poznania, Katowic, Bydgoszczy i Warszawy. Zachęcam też do lektury
działów kardiologii inwazyjnej (przezskórne metody wspomagania pracy lewej komory
serca – dr Marcin Michalak i wsp.), kardioperiodontologii (kolejny opis przypadku
autorstwa dr. med. Macieja Czerniuka), kardioenologii (rozmów o winie – w tym miesiącu
paradoxe blanc omawia prof. Władysław Sinkiewicz z Bydgoszczy) oraz tradycyjnego
quizu kardiologicznego (dr med. Witold Pikto-Pietkiewicz i wsp.). Chciałbym
jednocześnie powitać nową współredaktorkę działu doniesienia kliniczne ostatniego
miesiąca, Panią dr Martę Załęską z Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie i z kliniki
kierowanej przez prof. Janinę Stępińską, która zastąpi dotychczasowego współredaktora,
Pana dr. Mateusza Śpiewaka z tej samej jednostki naukowej. Wraz z Panią dr Anną BudajFidecką przygotowywać będą dla Państwa ten dział w bieżącym roku. W imieniu Państwa
i własnym bardzo dziękuję Panu dr. Mateuszowi Śpiewakowi za owocną współpracę.
Życząc Państwu przyjemnej lektury, jeszcze raz przypominam o konkursie „Piszący
z sercem” na najlepsze artykuły, komentarze i działy edukacyjne naszego pisma
w ubiegłym roku. Głosować można po zalogowaniu się na stronie internetowej
www.konkurs.kardiologiapodyplomie.pl.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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