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Od Redaktora
Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy 6. numer czasopisma Folia Cardiologica, ostatni z 2018 roku — numer jak zwykle różnorodny tematycznie i jak zawsze rozpoczynający się od prac oryginalnych.
Praca dr n. med. Katarzyny Kurnickiej i wsp. pt. „Echocardiographic manifestation of infective endocarditis — a single-centre experiences” z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego to ciekawe opracowanie dotyczące 57 pacjentów chorujących na infekcyjne
zapalenie wsierdzia. Autorzy potwierdzają dane o decydującej roli badania echokardiograficznego
w rozpoznaniu tej jednostki chorobowej. Często zapalenie wsierdzia dotyczy zastawek lewego serca,
a najczęstszym znaleziskiem echokardiograficznym są wegetacje i powikłania okołozastawkowe. Śmiertelność w tej jednostce chorobowej pozostaje wysoka. Artykuł Przemysława Paciorka i Jakuba Rajczaka
zatytułowany „Contemporary use of ticagrelor in Polish medical centres as a reflection of antiplatelet
treatment guidelines adherence” jest swoistą kontynuacją tematu pracy poglądowej z numeru 5/2018
czasopisma dotyczącej zastosowania tikagreloru w polskich ośrodkach kardiologicznych. Obowiązujące wytyczne jednoznacznie wskazują
miejsce leku w terapii ostrych zespołów wieńcowych, ciągle jednak zróżnicowanie dotyczące zastosowania tego leku w różnych regionach
Polski jest duże, choć jego zastosowanie stale się zwiększa.
„Młodą kardiologię” reprezentuje pochodząca z dwóch ośrodków kardiologicznych w województwie świętokrzyskim, kieleckiego i ostrowieckiego, praca lek. Anny Szpotowicz i wsp. pt. „Effect of sex on anticoagulant use for stroke prevention in atrial fibrillation: registry
with 4,099 patients from a tertiary cardiology centre”. Chociaż w opisywanej populacji pacjentów czynniki ryzyka migotania przedsionków
z podobną częstością występowały u kobiet i mężczyzn, to u kobiet częściej występowały powikłania zakrzepowo-zatorowe, co potwierdza
dodatkowy obciążający wpływ płci żeńskiej jako czynnika ryzyka zakrzepowo-zatorowego.
W niniejszym numerze stałe działy prac poglądowych i kazuistycznych są bogato reprezentowane przez autorów z ośrodków łódzkich,
warszawskich i wrocławskiego. Polecam również Państwa uwadze rozważania dr n. prawnych Kamili Kocańdy dotyczące zachowania
tajemnicy lekarskiej i wyjątków od niej.
Z końcem 2018 roku 5-letnią współpracę z czasopismem Folia Cardiologica kończy Pani Doktor Gabriela Parol, redaktor działu
„Diagnostyka kardiologiczna”. Dzięki zaangażowaniu dr Parol, Jej artykułom oraz współpracy ze znakomitymi kardiologami będącymi
autorami prac dział żył i rozkwitał. Pragnę w imieniu własnym, Rady Redakcyjnej i Naukowej czasopisma, ale przede wszystkim Czytelników
podziękować Pani Doktor za tę owocną współpracę. Miejsce red. Parol zajmie od 2019 roku Pan dr n. med. Andrzej Cacko współpracujący
z Folią od dawna. Życzymy Mu równie wielu sukcesów we współtworzeniu naszego czasopisma..
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