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Drodzy Czytelnicy
W bieżącym numerze szczególnie polecam Państwu artykuł z ośrodka lubelskiego dotyczący postępów, jakie dokonały się w ostatnich latach w diagnostyce
chorób proktologicznych. Nie ulega wątpliwości, że rozwój diagnostycznych
metod obrazowych jest dynamiczny i obecnie większość z nas, chirurgów, nie
wyobraża sobie współczesnego leczenia pacjenta proktologicznego bez uprzednio przeprowadzonej wnikliwej diagnostyki. Doktor Jacek Piłat przedstawia
współczesne obrazowe metody diagnostyczne, skupiając się przede wszystkim
na ultrasonografii – badaniu nieinwazyjnym i mało kosztownym. W dostępnym
piśmiennictwie coraz częściej podkreślane jest też doświadczenie lekarza wykonującego badanie.
Polecam do przeczytania pracę kazuistyczną opisującą przypadek 50-letniego
mężczyzny, u którego doszło do niedrożności w przebiegu uwięźnięcia wypadniętej odbytnicy. Chorego zakwalifikowano do operacji w trybie pilnym i wykonano
zabieg sposobem Altemeiera. Zaletami operacji Altemeiera wykonywanej w ostrym
stanie jest możliwość przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu przewodowym
i resekcji niedokrwionego odcinek jelita. Uwięźnięcie wypadniętej odbytnicy jest
sytuacją rzadką (osobiście spotkałam się z nią jedynie czterokrotnie), jednakże
każdy chirurg może na nią natrafić na ostrym dyżurze, dlatego warto przeczytać
ten artykuł.
W numerze znajdziecie też Państwo artykuł dotyczący sposobu postępowania
u pacjentki ciężarnej i po porodzie z dolegliwościami proktologicznymi. Pacjentka
ciężarna i pacjentka w połogu skarżąca się na dolegliwości proktologiczne jest
pacjentką interdyscyplinarną z pogranicza dwóch specjalności: ginekologii i koloproktologii. Większość chorób proktologicznych w tym szczególnym dla kobiety
okresie życia można leczyć zachowawczo i tylko niektóre z nich wymagają operacji.
Autorzy pracy przedstawiają sposób postępowania w poszczególnych jednostkach
chorobowych i omawiają sytuacje, w których konsultacja chirurga koloproktologa
jest niezbędna.
Na koniec „perełka historyczna” – kolejny artykuł doktor Marii Ciesielskiej
zamieszczony w dziale historycznym i dotyczący pracy dwóch więźniów lekarzy
w Auschwitz – Władysława Deringa i Jana Grabczyńskiego. Lekarze ci zmuszeni
byli do pracy w ekstremalnych warunkach obozu koncentracyjnego. Artykuł jest
poruszający, bogaty w szczegóły historyczne i skłaniający do refleksji nad ułomnościami ludzkich charakterów.
Życzę przyjemnej lektury.
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