Kongres PTK 2009 – relacja z wręczenia
nagród „Piszący z sercem” za 2008 rok

T

radycyjnie podczas Kongresu PTK odbyło się doroczne spotkanie Rady
Naukowej i współpracowników Kardiologii po Dyplomie połączone
z wręczeniem nagród przyznanych w plebiscycie Czytelników za 2008 rok.
Na wstępie redaktor naczelny prof. Grzegorz Opolski podziękował wszystkim
zebranym za rok pełnej poświęcenia pracy przy tworzeniu czasopisma. To obecnie
12 numerów w roku, 17 działów edukacyjnych, kolejne suplementy, m.in. z inicjatywą
Quo Vadis Cardiologia, pozycje książkowe, niebawem materiał dodatkowy online
i III już w przyszłym roku Kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia. Nieustannie pojawią się też nowe pomysły, które mamy nadzieję uda się zrealizować.
Największą nagrodą dla autorów jest niewątpliwie uznanie czytelników. Nagrody
czytelników Kardiologii po Dyplomie „Piszący z sercem” za najlepszy dział edukacyjny, artykuł oryginalny i komentarz mieliśmy przyjemność wręczać już po raz piąty.
Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Nie zabrakło też tradycyjnej lampki wina, gdyż jak mawiał
Hipokrates: „Wino
jest rzeczą cudowną
(...), jeśli zdrowy lub
chory będzie je przyjmował w stosownej
porze i umiarkowanych ilościach”. Pora
na pewno była nadzwyczaj stosowna.
Następne spotkanie
za rok.
III nagrodę za najlepszy komentarz w 2008 roku odebrała
Redakcja
prof. Janina Stępińska

Lista laureatów nagrody
„Piszący z sercem”
za rok 2008
Najlepszy dział edukacyjny w 2008 r.
I nagroda – prof. Edyta Płońska-Gościniak
Echokardiografia od podstaw

Najlepszy artykuł oryginalny w 2008 r.
I nagroda – Maciej Banach, Marcin Barylski,
Jan Kowalski, Aleksander Goch,
Krzysztof J. Filipiak
Aktualne zasady stosowania statyn w chorobach
serca i naczyń
II nagroda – Krzysztof S. Gołba,
Jolanta Biernat, Tomasz Roleder,
Edyta Płońska-Gościniak
Elementarz echokardiograficzny niewydolności
serca: echokardiografia w ustalaniu etiologii
niewydolności serca
III nagroda – Rafał Baranowski
Załamki Q – co o nich mówi nowa uniwersalna
definicja zawału serca

Najlepszy komentarz w 2008 r.
I nagroda – prof. Krzysztof J. Filipiak,
dr Janusz Kochman, dr Franciszek Majstrak
Leczenie stabilnej choroby wieńcowej
II nagroda – prof. Waldemar Banasiak
Leczenie stabilnej choroby wieńcowej
III nagroda – prof. Janina Stępińska
Nieprawidłowe połączenia między jamami serca
jako obraz powikłań infekcyjnego zapalenia
wsierdzia na wszczepionej sztucznej zastawce
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