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dzisiejszym numerze zamiast zapisów EKG ważne ogłoszenie. Dotyczy oczywiście elektrokardiografii. Otóż pod patronatem Zarządu Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny został powołany zespół ekspertów,
który zajmie się opracowaniem stanowiska w zakresie ujednolicenia kryteriów stosowanych w opisach EKG. Wiemy doskonale, że podejście do opisu EKG nie jest jednolite we
wszystkich ośrodkach w kraju. Skutkuje to między innymi również takimi problemami
jak różne podejście do nauki do egzaminu EKG w zależności od miejsca egzaminu. Innym częstym zjawiskiem jest konieczność odpowiadania na szkoleniach EKG na liczne
pytania w rodzaju „czy prawdą jest, że kryteria rozpoznawania takiej patologii EKG są
w tym ośrodku inne niż w sąsiednim…” Pora spróbować ujednolicić sposób opisu EKG,
w tym kryteria interpretacji. Przy tej okazji będzie można również określić, które z nich
mają decydujące znaczenie w praktyce klinicznej oraz egzaminacyjnej. Mówiąc inaczej
– jakie patologie i kiedy trzeba bezwzględnie umieć rozpoznawać, ponieważ decyduje to
w sposób kluczowy o leczeniu i losach pacjenta, a jakie rozpoznania stanowią tylko dodatkową informację o mniejszym znaczeniu.
W skład powołanego zespołu (w porządku alfabetycznym) wchodzą: Rafał Baranowski
(koordynator), Katarzyna Bieganowska (ekspert w zakresie odmienności interpretacji EKG
u dzieci), Dariusz Kozłowski, Piotr Kukla, Małgorzata Kurpesa, Jacek Lelakowski,
Monika Maciejewska, Romuald Ochotny, Magdalena Pierścińska, Ryszard Piotrowicz,
Beata Średniawa, Dariusz Wojciechowski, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Punktem wyjścia do prac zespołu będą kody rozpoznań elektrokardiograficznych zaproponowane przez towarzystwa amerykańskie (J Am Coll Cardiol 2007, 49: 1128-35),
jak również proponowane przez nie w tym roku (J Am Coll Cardiol 2009, 15 marca) opinie w zakresie kryteriów diagnostycznych. Zadaniem powołanego zespołu będzie opracowanie stanowiska w tym zakresie. Zostanie również powołana grupa 2-3 recenzentów,
którzy po zapoznaniu się z wynikami pracy zespołu przekażą swoją opinię i sugestie
zmian. Dopiero po uzgodnieniu wspólnego stanowiska dokument zostanie opublikowany. Kardiologia po Dyplomie będzie wspierała pracę zespołu. Przewidywany czas realizacji zadania wynosi maksimum 12 miesięcy.
Teraz bardzo ważny apel do wszystkich, którzy wykonują, opisują lub korzystają
z badań EKG w praktyce klinicznej. Proszę o zgłaszanie problemów, jakie macie Państwo
z interpretacją EKG w swojej praktyce – drogą e-mailową na adres ekg@senit.pl
Można je również składać w formie pisemnej w sekretariacie II Kongresu Kardiologii po
Dyplomie, który odbędzie się w dniach 16-18.04.2009. Czekamy na Państwa pytania i sugestie. Stanowisko w zakresie opisu EKG ma być odpowiedzią na problemy, które nurtują Państwa nie tylko przed egzaminem EKG.
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