Komentarz do prac
Od ponad pół wieku Klinika Chirurgii naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest jednym z wiodących ośrodków w zakresie edukacji i leczenia chorób układu naczyniowego w Polsce.
Wiele pionierskich operacji, takich jak: operacje tętniaków aorty, czy chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego były po raz pierwszy w Polsce wykonane w naszej Klinice.
W Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Naczyniowej prof. Jerzy Wesołowski i mgr inż. Agnieszka Wycech jako
pierwsi w Polsce stosowali diagnostykę ultradźwiękową w chorobach naczyń. Tu wdrażano nowe metody terapeutyczne przez tak wybitnych chirurgów naczyniowych jak prof. Dryjski, prof. Rykowski, prof. Noszczyk.
Kontynuujemy te wspaniałe tradycje. W ciągu ostatnich 20 lat w diagnostyce i w leczeniu chorób naczyniowych dokonano ogromnego postępu w leczeniu chorób naczyniowych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu
nowych, mało inwazyjnych metod diagnostycznych, postępowi w zrozumieniu patofizjologii chorób naczyń oraz
wprowadzeniu nowych wewnątrznaczyniowych metod terapeutycznych.
W przedstawionych artykułach w tym wydaniu „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiamy prace dotyczące wybranych zagadnień leczenia i diagnostyki chorób naczyń oparte na własnym doświadczeniu i rekomendacjach międzynarodowych.
Obecnie możemy leczyć pacjentów z licznymi obciążeniami wykluczającymi wykonanie zabiegów klasycznej
chirurgii naczyniowej. Endowaskularne postępowanie w tętniakach aorty brzusznej, tętnic biodrowych i podkolanowych przedstawione w dwóch kolejnych artykułach jest nadal jednym z wiodących tematów konferencji i
kongresów.
Podobnie endowaskularne leczenie niedrożności tętnicy udowej ulega zmianom wraz z rozwojem nowych
stentów, balonów powlekanych lekami przeciwpłytkowymi, czy innych metod terapeutycznych.
Kliniczna interpretacja wyników badań ultrasonograficznych w chorobach tętnic szyjnych i obwodowych jest
przedstawiona w dwóch kolejnych opracowaniach. Może to być pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Aktualne problemy w ostrych i przewlekłych zaburzeniach żylnych zostały przedstawione w dwóch
kolejnych artykułach.
Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich współczesnych problemów, które staramy się rozwiązywać codziennie w praktyce klinicznej, ale jestem przekonany, że przedstawienie tych wybranych, aktualnych problemów może być pomocne zarówno dla lekarzy dyscyplin zachowawczych, jak i zabiegowych.
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