od redakcji
Szanowni Państwo,
W nowy, 2010 rok, Kardiologia po Dyplomie wkracza z nadzieją na dalszy postęp
diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, który dla Państwa będziemy śledzić,
omawiać i komentować w kolejnych dwunastu numerach pisma.
Kardiologia wymyka się z kręgu naczyń wieńcowych, łączy ją dużo z angiologią,
hipertensjologią i chirurgią naczyniową, stąd też rozpoczynamy 2010 rok artykułem
poglądowym dotyczącym farmakoterapii tętniaków aorty brzusznej, napisanym przez
młodego lekarza na początku drogi zawodowej – dr. Łukasza Kołtowskiego. Artykuł
skomentował dla nas: chirurg naczyniowy – prof. Maciej Skórski i kardiolog – prof. Krzysztof
J. Filipiak.
Jednym z najważniejszych badań ogłoszonych w kardiologii w 2010 roku było
niewątpliwie badanie z nowym lekiem przeciwkrzepliwym RE-LY. Czy zastąpi on
wkrótce acenokumarol i warafarynę? Czy możemy zaufać wynikom badania RE-LY? Na
pytanie to odpowiada komentator pracy oryginalnej zamieszczonej w New England
Journal of Medicine prof. Brian F. Gage, jak i polscy kardiolodzy, w tym – Prezes-Elekt
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska. Polecam wszystkie trzy
interesujące, uzupełniające się komentarze do tego badania.
Proponuję też Państwu artykuł oryginalny dotyczący zespołu metabolicznego,
skomentowany przez pracowników dwóch polskich ośrodków zajmujących się naukowo
tym tematem: prof. Danutę Pupek-Musialik z Poznania oraz prof. Artura Mamcarza
z Warszawy wraz ze współpracownikami.
Kolejnych działów edukacyjnych pisma nie trzeba już polecać. Przykładowe
elektrokardiogramy z testu egzaminacyjnego w dziedzinie kardiologii (doc. Rafał
Baranowski), syntetyczne omówienia miejsca ICD w terapii niewydolności serca (zespół
kliniki kierowanej przez prof. Jarosława Drożdża), omówienie roli eptifibatidu w terapii
ostrych zespołów wieńcowych (dział kardiologii inwazyjnej – dr med. Arkadiusz
Pietrasik i wsp.), czy jak zwykle bogaty dział echokardiografii (pod redakcją prof. Edyty
Płońskiej-Gościniak) oferują Państwu wiele cennych informacji nie tylko pod kątem
kształcenia podyplomowego, ale i codziennej lekarskiej praktyki.
Lekturę polecam zakończyć tradycyjnym przeglądem najnowszych doniesień
klinicznych ostatniego miesiąca, quizem testowym oraz kolejnym odcinkiem eseju
kardioenologicznego – naszych rozmów o winie.
Na koniec – najważniejsze. Tradycyjnie ogłaszamy konkurs „Piszący z sercem” na wybór
tekstów publikowanych na łamach naszego pisma, które zapadły Państwu najbardziej
w pamięć w 2009 roku. Ja zwykle wybieramy najlepszy artykuł oryginalny, najlepszy dział
edukacyjny oraz najlepszy komentarz 2009 roku. Ankiety o raz pierwszy w tym roku
prosimy wypełniać na stronie internetowej www.kardiologiapodyplomie.pl/konkurs.
Szczegóły konkursu na stronie 97.
Życzę Państwu miłej lektury i ponawiam życzenia noworoczne,

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
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