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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 dzisiejszym numerze znajdziecie Państwo dwie prace poglądowe dotyczące 
leczenia nietypowego pacjenta z chorobą hemoroidalną.

Pierwszy z artykułów dotyczy leczenia zabiegowego pacjenta przyjmującego na stałe 
leki przeciwkrzepliwe. Strategia postępowania okołooperacyjnego u pacjentów prok-
tologicznych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe, leczonych zabiegowo z powodu 
hemoroidów, nie jest precyzyjnie ustalona i doniesienia na ten temat są w literaturze 
pojedyncze. W tym praktycznym artykule autor omawia konkretne leki przeciwkrzepli-
we i sposób postępowania w danych przypadkach. Coraz więcej naszych pacjentów 
przyjmuje na stałe leki przeciwkrzepliwe (1/4 populacji dorosłej przyjmuje na stałe leki 
rozrzedzające krew) i postępowanie z tymi pacjentami musi być szczególnie rozważne 
(z jednej strony boimy się zatorów, z drugiej krwawienia śród- i pooperacyjnego).

Drugi z artykułów przedstawia sposób leczenia pacjenta z chorobą hemoroidalną 
i obniżoną odpornością, m.in. w przebiegu zakażenia wirusem HIV, chemioterapii, leczo-
nego immunosupresyjnie (po przeszczepach narządów lub z nieswoistymi zapaleniami 
jelit), a także leczenie choroby hemoroidalnej u pacjentów w wieku podeszłym, u których 
współistnieją choroby zwiększające ryzyko powikłań okołooperacyjnych.

Polecam też do przeczytania pierwszą część artykułu dotyczącego chorób prze-
noszonych drogą płciową o etiologii bakteryjnej. Artykuł ten „zahacza” też o tematykę 
pacjentów z zespołem nabytej obniżonej odporności. Choroby te są często wynikiem 
kontaktu analnego, dlatego też autorka artykułu zwraca uwagę na istotną sprawę in-
tymności przeprowadzanego wywiadu lekarskiego z pacjentem oraz na konieczność 
zbadania partnera seksualnego.

Polecam też artykuł dotyczący nieczęsto wykonywanej operacji skośnego wycięcia 
torbieli włosowej sposobem Suchorskiego. Jak wiadomo, dobór metody operacyjnej 
cysty włosowej zależy zawsze od rozległości zmiany, jej ułożenia względem szpary 
międzypośladkowej, a także doświadczenia chirurga w stosowaniu konkretnej metody. 
Metoda Suchorskiego stosowana i wymieniana w piśmiennictwie jest dużo rzadziej niż 
np. metoda Bascoma czy Limberga. Autorka artykułu wymienia wskazania do zastoso-
wania tej metody oraz jej zalety, odnosząc się też do pozostałych metod operacyjnych.
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