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O D  R E D A K T O R A  N A C Z E L N E G O

Drodzy Czytelnicy

Dzisiejszy numer czasopisma jest wyjątkowy, bowiem w całości zredagowany 
pod kierunkiem Pani Profesor Jadwigi Snarskiej, wybitnego chirurga koloproktologa, 
kierownika Katedry Chirurgii CM UWM w Olsztynie, dyrektora ds. nauki w Szpitalu 
MSWiA w Olsztynie. Autorami opublikowanych artykułów są lekarze ze Szpitala 
MSWiA z WMCO w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

W numerze znajdziecie Państwo artykuł dotyczący leczenia operacyjnego 
przetoki odbytniczo-pęcherzowej powstałej w wyniku jatrogennego uszkodzenia 
po prostatektomii. Dostęp operacyjny (przezbrzuszny, przezkroczowy, przezod-
bytniczy) i wybór metody naprawczej nadal stanowią przedmiot dyskusji wśród 
chirurgów. Autorzy artykułu opisują swoje doświadczenia w leczeniu trzech 
pacjentów z przetokami odbytniczo-pęcherzowymi. Jest cenne, że przedstawiają 
też swoje niepowodzenia w leczeniu tych chorych. Autorzy wnioskują, że nowe 
techniki z wykorzystaniem pojedynczego portu wydają się być obiecujące w le-
czeniu tego ciężkiego powikłania, wskazując jednak, że jednoznaczna konkluzja 
wymaga obserwacji na większej grupie pacjentów.

Szczególnie polecam Państwu do przeczytania artykuł przedstawiający rolę 
statyn w prewencji raka jelita grubego. Ze względu na wzrastającą częstość wystę-
powania nowotworów jelita grubego, wszelkie możliwości chemoprewencji tego 
nowotworu wzbudzają duże zainteresowanie środowiska medycznego. Rola statyn 
w chemoprewencji raka jelita grubego nie jest jednoznacznie określona. Autorzy 
artykułu przedstawiają aktualny przegląd piśmiennictwa na temat działania statyn 
w prewencji nowotworów jelita grubego, wskazując na brak działań ubocznych. 
Wydaje się, że terapia statynami może odegrać istotną rolę w redukcji zagrożenia 
rakiem jelita grubego we współczesnych społeczeństwach. 

Kolejny artykuł z tematyki nowotworów jelita grubego przedstawia problem 
raka jelita grubego u pacjentów po zabiegu przeszczepienia nerki. Praca ma cha-
rakter wielodyscyplinarny, gdyż autorami są koledzy lekarze różnych specjalności. 
Ryzyko wystąpienia raka jelita grubego jest potęgowane przez czynniki związane 
z przeszczepieniem nerki. Autorzy artykułu wskazują na potrzebę stworzenia 
wyodrębnionych dla tej szczególnie zagrożonej procesem nowotworowym grupy 
pacjentów ujednoliconych zaleceń, dotyczących rodzaju i częstości wykonywania 
badań przesiewowych (kolonoskopii i innych) oraz zwiększonego nadzoru onko-
logicznego nad tą grupą chorych. 

Osobiście zainteresowała mnie praca oryginalna napisana przez chirurgów 
dziecięcych dotycząca metod i wyników leczenia przetok i ropni u niemowląt. 
Okazuje się, że większość niemowląt chorujących na przetoki to chłopcy (aż 93%). 
W populacji pacjentów dorosłych również częściej przetoki dotyczą mężczyzn, ale 
rozkład epidemiologiczny jest bardziej równomierny (2:1). Drugą istotną cechą, któ-
rą zauważyłam, różniącą przetoki występujące u niemowląt i u ludzi dorosłych, jest 
to, że w grupie niemowląt mamy do czynienia z niskimi przetokami obejmującymi 
małą masę zwieraczy, stąd najczęściej wykonywanymi zabiegami są fistulotomia 
i fistulektomia. Autorzy stosując te metody operacyjne, osiągnęli wysoki odsetek 
wyleczeń małych pacjentów (100 i 97%).

Serdecznie gratuluję pani Profesor Jadwidze Snarskiej zredagowania tak cieka-
wego numeru „Nowej Medycyny”.

 Życzę ciekawej lektury oraz odrobiny optymizmu w trudnym czasie.
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