Od redakcji
Szanowni Państwo!

N

Dr hab. n. meD.
Jarosław KocięcKi,
prof. Um

areszcie wakacje! Wprawdzie część z nas ma już urlop za sobą (niestety!), ale
upał i pogoda wciąż zachęcają choćby do weekendowych eskapad za miasto.
Z kolei ci szczęśliwcy, którzy dopiero szykują się do wyjazdu, zapewne snują
już plany, jak spędzić te wolne dni. Woda, słońce, leżak… i nareszcie chwila
wytchnienia z kolejnym numerem „Okulistyki po Dyplomie”!
Po ostatnich zawirowaniach z receptami i związanych z nimi protestach, dyskusjach
i wątpliwościach (podpisać umowę, czy nie?) wszystkim nam przyda się odrobina odpoczynku. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa parę lekkich, choć niezwykle ciekawych artykułów, jak zawsze opatrzonych komentarzem naszych ekspertów.
Przykładem niech będzie doniesienie Singha i Biscottiego poświęcone biopsji cienkoigłowej nowotworów narządu wzroku. Dla wielu okulistów jest to wciąż temat wzbudzający
wiele emocji, powodujący wiele kontrowersji i generujący szereg pytań: „Czy to jest bezpieczne?”, „Robić, czy nie robić?”, „Kiedy i jak to zrobić?” Autorzy artykułu krótko i bardzo
przystępnie opisują wskazania, technikę wykonania, powikłania i ograniczenia tej metody
diagnostycznej. Można sądzić, że osoby szczególnie zainteresowane tą tematyką otrzymają
wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania i ewentualne wątpliwości.
Równie ciekawy wydaje się artykuł poświęcony ocenie możliwości terapeutycznych
i czynników prognostycznych u dzieci z wrodzoną niedrożnością przewodu nosowo-łzowego. Temat jest ważny, gdyż podjęcie decyzji, czy leczyć lub jak leczyć, nie zawsze jest
proste, zwłaszcza u dzieci z niedrożnością obustronną lub obciążonych różnymi wadami
genetycznymi, np. zespołem Downa. Zainteresowanych odsyłam do artykułu Al-Faky’ego
i wsp., którzy przedstawiają swe doświadczenie uzyskane w grupie aż 350 chorych.
Równie ciekawe i godne polecenia są pozostałe artykuły. Sądzę, że zainteresują one wszystkich praktykujących lekarzy, m.in. operatorów, gdyż zagadnienia związane z coraz częściej
wykonywaną z powodu jaskry kanaloplastyką lub diagnostyką i leczeniem trakcji szklistkowo-siatkówkowych wydają się wciąż aktualne i nierzadko wzbudzają gorące dyskusje.
Mam nadzieję, że lektura przygotowanych przez nas publikacji pomoże Państwu oderwać się choć na chwilę od codziennych zajęć i pozwoli miło spędzić czas podczas wakacyjnego wypoczynku.
Jarosław Kocięcki
Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”
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