Sprawozdanie z III Spotkania
Rady Redakcyjnej PFP
Dnia 16.12.2005 odbyło się III Spotkanie Rady Redakcyjnej Polskiego Forum
Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.
W spotkaniu uczestniczyli:
Przedstawiciele Towarzystw Członkowskich PFP - Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego - prof. dr hab. med. Andrzej Pająk,
- Towarzystwa Internistów Polskich - dr hab. med. Anetta Undas,
- Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - dr med. Beata Kierzkowska,
- Polskiego Towarzystwa Badań Nad Miażdżycą - prof. dr hab. farm. Marek
Naruszewicz,
- Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - dr med. Elżbieta Kozek
- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - dr med. Maciej Godycki-Ćwirko
oraz zaproszony przez Radę Redakcyjną Koordynator rozdziału Wytycznych
dotyczących znaczenia alkoholu w profilaktyce chorób układu krążenia - dr hab.
med. Artur Mamcarz.
Podczas spotkania ustalono następującą strategię opracowywania kolejnych
rozdziałów Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia:
- Koordynator rozdziału Wytycznych opracuje wersję roboczą odpowiedniego
Rozdziału, która po zatwierdzeniu przez Radę Redakcyjną PFP wraz z
komentarzami ekspertów wyznaczonych przez Prezesów poszczególnych
Towarzystw Członków PFP oraz podsumowaniem uwzględniającym ww. opinie
ekspertów i zaakceptowanym przez Radę Redakcyjną zostanie opublikowana na
łamach Forum Profilaktyki
- Pełny tekst rozdziału Wytycznych zostanie następnie rozesłany do Prezesów
Towarzystw Członków PFP celem ostatecznego zatwierdzenia i opublikowany w
postaci zeszytu edukacyjnego.
Następnie dr hab. med. Artur Mamcarz, przedstawił najważniejsze założenia
rozdziału dotyczącego znaczenia alkoholu w profilaktyce chorób układu krążenia,
który posłuży jako materiał wprowadzający drugiego numeru Forum Profilaktyki.
Jego wydanie planowane jest na początek 2006 roku. Ustalono także następującą
kolejność tematów najbliższych numerów Forum Profilaktyki:
- Ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego - koordynator rozdziału - dr hab.
med. Piotr Podolec
- Cukrzyca - koordynator rozdziału - dr Elżbieta Kozek
- Nadciśnienie tętnicze - koordynator rozdziału - prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

Następnie dr hab. med. Piotr Podolec przedstawił dane na temat dystrybucji pisma
Forum Profilaktyki, które rozsyłane jest wraz z następującymi czasopismami
Towarzystw Naukowych Członków PFP:
- Kardiologia Polska
- Diabetologia Praktyczna
- Polskie Archiwa Medycyny Wewnętrznej
- Nadciśnienie Tętnicze
- Neurologia i Neurochirurgia Polska
- Lekarz Rodzinny
- Terapia od nr 2
Tematem dyskusji nadal pozostaje określenie możliwości starania się o dotacje
finansowe ze środków Ministerstwa Zdrowia. Do czasu ich uzyskania zostanie
rozważone zamieszczenie reklam sponsorów wydania Forum Profilaktyki.
W związku z brakiem innych propozycji ustalono, że wydawcą Forum Profilaktyki
zostanie Medycyna Praktyczna.

