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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

W bieżącym numerze polecam Państwu do przeczytania pracę oryginalną dotyczą-
cą laserowej hemoroidoplastyki (LHP) przy użyciu lasera radialnego, w której autorzy 
porównują skuteczność tej metody z wynikami uzyskanymi w grupie pacjentów zopero-
wanych metodą tradycyjną – sposobem Milligana-Morgana. Techniki laserowe stały się 
w ostatnich latach „modne” w proktologii. Myślę, że wielu naszych Czytelników stosuje 
laser w leczeniu chorób proktologicznych, zachęcam więc do publikowania swoich 
doświadczeń w naszym czasopiśmie.

Zamieściliśmy również pracę będącą przeglądem najnowszych doniesień w prok-
tologii. Publikacje w wysoko indeksowanych czasopismach poddawane są ostrym 
kryteriom kwalifikacji, dzięki czemu zawarte w nich informacje są bardzo wiarygodne. 
Mimo to często obserwuje się sprzeczne doniesienia na temat podobnych lub nawet 
tych samych metod operacyjnych czy nowych leków. Czas i praktyka kliniczna weryfikują 
wartość tych prac. Wprowadzenie „nowości” do własnej praktyki zawodowej wymaga 
zachowania rezerwy i często kilkuletniej lub nawet kilkunastoletniej obserwacji klinicznej 
naszych pacjentów. 

Polecam też do przeczytania artykuł, w którym podjęto próbę usystematyzowania 
zagadnień leczenia chorób z zakresu proktoginekologii, czyli chorób z pogranicza 
działalności chirurga proktologa i ginekologa. Są to choroby kanału odbytu, mięśni 
zwieraczy, odbytnicy, przegrody odbytniczo-pochwowej oraz narządu rodnego 
u kobiet. Mogą również dotyczyć rozluźnienia struktur dna miednicy i przegrody 
odbytniczo-pochwowej (wypadanie odbytnicy, pochwy, macicy, enterocele, rekto-
cele), mogą być wynikiem uszkodzeń okołoporodowych, w tym urazów zwieraczy, 
przetok odbytniczo-pochwowych, endometriozy okolicy zwieraczy i przegrody 
odbytniczo-pochwowej, proktologicznych chorób zapalnych u ciężarnych, a także 
popromiennych uszkodzeń odbytnicy związanych z leczeniem nowotworów narządu 
rodnego. Autorzy podjęli próbę stworzenia uogólnionego algorytmu systematyzu-
jącego powyższe zagadnienie.

No i na koniec „wisienka na torcie”, czyli dwa artykuły w dziale „Nasi Mistrzowie”. 
W pracy napisanej przez Profesora Krzysztofa Bieleckiego Profesor opisuje swoje 
pierwsze kroki zawodowe pod okiem doktora Liszki. Jest to jednak jedynie pretekst 
literacki (profesor Bielecki znany jest ze świetnego pióra) do rozprawy dotyczącej 
cech osobowości chirurga. W artykule znajdziecie Państwo świetne cytaty skłaniają-
ce do zastanowienia się nad naszą indywidualną drogą zawodową oraz stosunkiem 
do pacjenta w wymiarze holistycznym. Nie zawiodła nas też na stałe współpracująca 
z działem historycznym Pani Docent Maria Ciesielska, tym razem opisując postać 
współczesną, lekarza chirurga Aminę Wiktoriwną Okujewą. Była to ukraińska lekarka 
czeczeńskiego pochodzenia, kobieta o niepospolitej urodzie, działająca w czasie prote-
stów na Majdanie w 2013 roku, która w 2017 roku stała się ofiarą zamachu polityczne-
go. W tytule artykułu Pani Docent użyła słowa „chirurżka”. Współcześnie z językowego 
punktu widzenia jest to poprawne sformułowanie, jednak nie ukrywam, że nie mogę 
się do tego słowa przyzwyczaić.

Życzę przyjemnej lektury.
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