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Od Redaktora
Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy pierwszy w tym roku numer Folia Cardiologica, a w nim stałe działy — prace oryginalne,
poglądowe i kazuistyczne. Dwa z trzech artykułów oryginalnych dotyczą migotania przedsionków; zważywszy na coraz większe rozpowszechnienie tej arytmii oraz niedawne ukazanie się nowych europejskich
wytycznych, to uzasadniona tendencja.
Doktor n. med. Katarzyna Lomper i wsp., Autorzy z uniwersyteckich ośrodków wrocławskich, w pracy
„The CHA2DS2-VASc score as a predictor of dementia in elderly patients with atrial fibrillation”, opisali badanie, w którym u 157 pacjentów w wieku powyżej 60 lat, z migotaniem przedsionków, bez wywiadu udaru
mózgu, wykazali, że skala CHA2DS2-VASc służąca do oceny ryzyka udaru może być również przydatnym
narzędziem predykcyjnym demencji w tej populacji chorych. Równie zajmujący temat podjęli lek. Kamila
Cygulska i wsp. z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pracy „Effect of anticoagulants
on kidney function” umieszczonej w dziale „Młoda kardiologia”. Autorzy po przebadaniu 389 pacjentów
leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi potwierdzili doniesienia z innych prac wskazujące, że zastosowanie antykoagulantów
niebędących antagonistami witaminy K wiąże się z korzystniejszym wpływem na funkcję nerek niż leczenie acenokumarolem. Andrzej
Wittczak i wsp. z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w retrospektywnej pracy pt. „Transcatheter closure of patent foramen ovale in patients
with cryptogenic stroke: impact on arrhythmia in 3 months follow-up” przedstawili wyniki przezskórnego zamknięcia przetrwałego otworu
owalnego u 45 dorosłych pacjentów. Wyniki okazały się dobre, a zabiegi cechował niski odsetek powikłań.
Równie interesująca, co lektura prac oryginalnych, jest zawartość pozostałych działów. Serdecznie zapraszam i zachęcam wobec
tego do kilku chwil z Folia Cardiologica, a — ponieważ czas płynie szybko — już teraz zapowiadam VI Konferencję on-line czasopisma,
która odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku, i serdecznie na nią zapraszam.
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