Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Przedstawiam Państwu nowy numer Ginekologii i Perinatologii Praktycznej.
Myślę, że jego zawartość będzie dla Państwa interesująca zarówno w dziale prac poglądowych,
wytycznych, a także opisów przypadków wzbogaconych obszernym przeglądem piśmiennictwa.
W pracach poglądowych jako pierwszy wydrukowany jest artykuł opisujący ważne w położnictwie
zagadnienie krwotoku poporodowego. Omawia on całość problemu od przyczyn po sposoby leczenia,
a gwarancją jakości opracowania jest zespół autorów pod kierunkiem prof. Celewicza. Kolejnym zagadnieniem szeroko opisanym w bieżącym numerze GiPP jest zastosowanie pessarów w uroginekologii.
Praktyczny temat, metoda pomocna w leczeniu pacjentek z dolegliwościami uroginekologicznymi, które
niejednokrotnie z racji wieku oraz towarzyszących obciążeń zdrowotnych nie mogą lub nie powinny
być leczone operacyjnie. W takich przypadkach zastosowanie pessarów jest zbawienne dla poprawy
jakości życia pacjentek, a lekarzowi specjaliście daje doskonałe narzędzie korekcyjne problemów
uroginekologicznych.
Zachęcam także do lektury przypadków, które są dobrze przedstawione i przeanalizowane,
towarzyszy im również szeroki przegląd piśmiennictwa. Jestem przekonany, że dla każdego lekarza
zajmującego się położnictwem, będą one źródłem praktycznej wiedzy. Pierwszy z nich dotyczy okołoporodowego wynicowania macicy — powikłania niezwykle groźnego, w którym powodzenie terapii
zależy od szybkości wdrożenia prawidłowego leczenia. Natomiast drugi to opis ciąży ze stwierdzeniem
wysokiego ryzyka aneuploidii w teście podwójnym (wysokie stężenie BhCG), następnie prawidłowy
kariotyp, a później w przebiegu ciąży i porodu rozpoznano zaśniad groniasty, towarzyszący prawidłowo rosnącemu płodowi. Ciekawie napisana dyskusja prowadzi tok myślenia położnika w kierunku
uwzględniania innych przyczyn nieprawidłowych wyników testu podwójnego, szczególnie w przypadkach
potwierdzenia prawidłowości kariotypu płodu.
Następną pozycją bieżącego wydania GiPP jest prawdziwy hit publikacyjny, a mianowicie nowo
zredagowane i świeżo wydane Rekomendacje PTGiP dotyczące cięcia cesarskiego. Jest to tak gorący
temat, że nie muszę Państwa zachęcać do lektury rekomendacji powstałych pod egidą prof. Wielgosia. Jestem przekonany, że są one same w sobie najważniejszą pozycją do studiowania zarówno dla
specjalistów, jak i dla lekarzy w trakcie specjalizacji.
Na koniec zapraszam do zapoznania się z wytycznymi postępowania w nabytej hemofilli A — powikłaniu mogącemu się pojawić w położnictwie, a wymagającemu precyzyjnej diagnostyki i leczenia.
Jasno i przejrzyście sformułowane wytyczne przez zespół ekspertów pod kierownictwem autorytetu
polskiej hematologii — prof. Windygi pomagają w ustaleniu postępowania położnikom stykającym się
z powyższym powikłaniem u swoich pacjentek.
Ponownie chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej poświęcone standardom postępowania w położnictwie i ginekologii, które odbędzie się w dniach
23–25 maja 2019 roku w Łodzi. Pragnę podkreślić udział w Forum specjalnego gościa, zaproszonego
wykładowcy Profesora Kyprosa Nicolaidesa, twórcy Fetal Medicine Foundation, organizacji koordynującej diagnostykę prenatalną i medycynę płodu oraz zajmującej się wieloma zagadnieniami perinatologii.
Serdecznie zapraszam!
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Redaktor Naczelny
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