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Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

WYTYCZNE

Sesja Focus
Focus session

Sesja 
rekomendowana 
przez Komitet 
Naukowy 
Kongresów PTK
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Focus
Focus session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Focus
Focus session

Sesja specjalna
Special session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje 
ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje 
ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Nowe wytyczne 
postępowania 
w nadciśnieniu 
tętniczym  
ESH/ESC 2018
New  
ESH/ESC 2018 
guidelines for 
the management 
of essential 
hypertension

Inwazyjne 
postępowanie 
w intensywnej 
terapii 
kardiologicznej – 
przyszłość, która 
staje się faktem
Invasive 
treatment in 
intensive cardiac 
care – a future 
becoming 
a reality

Nowoczesna 
diagnostyka 
i leczenie w 2018 
roku
New frontiers  
in diagnosis 
and treatment 
in 2018

Interwencje 
w niewydolności 
serca  
Interventions  
in heart failure

Obrazowanie 
w podejmowaniu 
decyzji 
terapeutycznych
Imaging and 
therapeutic 
decision-making

U kogo potrzebna 
jest konsultacja 
elektrofizjologa 
i czego od niej 
oczekiwać?
Who needs 
a consultation 
with an electro-
physiologist and 
what to expect 
from it?

Chory z wadą 
zastawki  
mitralnej/aortalnej – 
kiedy nawet 
KardioGrupa ma 
trudności  
z podejmowa-
niem decyzji?
An adult patient 
with mitral/aortic 
valve disease – 
decisions chal-
lenging even for 
a Heart Team?

Rejestry kliniczne 
Europejskiego 
i Polskiego  
Towarzystwa 
Kardiologicz-
nego – jak 
organizować i jak 
wykorzystać?
Clinical registries 
of the European 
Society of  
Cardiology 
and the Polish 
Cardiac Society – 
how to set up 
and use? 

Wczesna 
prewencja 
pierwotna chorób 
układu sercowo
-naczyniowego 
współcześnie
Current early 
primary 
cardiovascular 
prevention

Optymalizacja 
oceny potrzeb 
pacjentów 
kardiologicz-
nych w wieku 
podeszłym – rola 
opieki wielody-
scyplinarnej
Optimising the 
assessment of 
the needs of  
older patients 
with heart  
diseases – the 
place of multidi-
sciplinary care

Katabolizm 
i wyniszczenie. 
Niedoceniony 
problem kliniczny 
w kardiologii
Catabolism and 
cachexia – an 
underestimated 
problem in 
cardiology 

Zaburzenia rytmu
Cardiac 
arrhythmias 

Wady serca
Heart defects 

--------   Przerwa / Break 10:30-11:00
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Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Klubu 
30 PTK
Session of the 
PSC 30 Club

Sesja 
rekomendowana 
przez Komitet 
Naukowy 
Kongresów PTK
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Focus
Focus session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Focus
Focus session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja specjalna
Special session

WYTYCZNE

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje 
ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje 
ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Kontrowersje 
w leczeniu 
zawału serca 
powikłanego 
wstrząsem 
kardiogennym
Controversies 
in the treatment 
of myocardial 
infarction 
complicated 
by cardiogenic 
shock

Kardiologia – 
zawsze od 
A do Z...
Cardiology – 
from A to Z...

Najciekawsze 
doniesienia 
ze zjazdu 
Europejskiego 
Towarzystwa 
Kardiologicznego, 
Monachium 
2018
The most 
interesting 
news from the 
Congress of the 
European Cardiac 
Society, Munich 
2018

Chory 
z nadciśnieniem 
płucnym – trudne 
sytuacje
Patients with 
pulmonary 
hypertension – 
difficult 
situations

Nowoczesne  
metody  
obrazowania 
w kardiomiopa-
tiach AD 2018
Modern imaging 
methods in 
cardiomyopathies 
in 2018

Zaburzenia 
rytmu serca 
u sportowców – 
kto nie powinien 
uczestniczyć 
w sporcie 
wyczynowym 
i nie tylko
Arrhythmia in 
athletes – who 
should not 
participate in 
competitive sport 
and more 

Obrazowanie 
multimodalne 
w chorobach 
strukturalnych 
serca 
Multimodal 
imaging in 
valvular heart 
diseases

Co trzeba 
wiedzieć 
o kalkulatorach 
ryzyka 
w kardiologii?
Risk calculators 
in cardiology – 
an essential 
summary

Częstoskurcz – 
od rozpoznania 
w EKG do 
leczenia
Tachycardia – 
from ECG 
evaluation to 
treatment

Czy można 
zapobiec 
migotaniu 
przedsionków? 
Is prevention of 
atrial fibrillation 
possible? 

Zespół kruchości 
w kardiologii
Frailty syndrome 
in cardiology 

Kontrowersje 
i rokowanie 
w ostrych 
zespołach 
wieńcowych
Controversies 
and prognosis in 
acute coronary 
syndromes 

Niewydolnośc 
serca
Heart failure 
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Sesja 
dydaktyczna
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session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja specjalna
Special session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja specjalna
Special session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja przypadków 
klinicznych
Session of clinical 
cases

Sesja satelitarna 
Berlin-Chemie/
Menarini  
(rozpoczęcie sesji 
o godzinie 09:30)
Satellite session 
organized by 
Berlin-Chemie/
Menarini  
(the session starts 
at 09:30)

Kardiologia 
eksperymentalna 
i nauki 
podstawowe
Experimental 
cardiology and 
basic sciences  

Niewydolność 
serca
Heart failure 

Niewydolność 
serca i krążenie 
płucne
Heart failure 
and pulmonary 
circulation

Ostre zespoły 
wieńcowe
Acute coronary 
syndromes

Stabilna choroba 
wieńcowa
Stable artery 
coronary disease

Wady zastawkowe 
serca
Defects of heart 
valves

Leczenie 
przeciwpłytkowe – 
w poszukiwaniu 
równowagi  
między zakrzepicą 
a krwawieniem
Antiplatelet the-
rapy – balancing 
thrombosis and 
bleeding

Niedomykalność 
zastawki 
trójdzielnej – 
częsty problem
Tricuspid 
regurgitation – 
a common 
problem

Niewydolność 
serca 
w przebiegu wad 
zastawkowych 
serca – 
podobieństwa 
i różnice
Heart failure 
due to valvular 
heart diseases – 
similarities and 
differences 

Ostra 
niewydolność 
serca
Acute Heart 
Failure

Co wpływa na 
kwalifikację 
pacjentów ze 
zwężeniem 
zastawki 
aortalnej do TAVI 
lub wymiany 
chirurgicznej?
How to 
appropriately 
select patients 
for TAVI or 
SAVR?

Migotanie 
przedsionków
Atrial fibrillation

Nowe sytuacje 
kliniczne 
w nadciśnieniu 
tętniczym 
i kardiologii – 
gdzie jesteśmy? 
dokąd 
zmierzamy?
New clinical 
situations in 
hypertension 
and cardiology. 
Where are we? 
Where are we 
going? 

Burza 
elektryczna – 
gdzie problemy, 
gdzie postęp?
Electrical storm – 
where are the 
problems and 
where is the 
progress?

Przewlekła 
niewydolność 
serca – 
przewodnik 
postępowania 
w wybranych 
fenotypach 
klinicznych
Chronic heart 
failure – the 
practical guide in 
selected clinical 
phenotypes

Nowe spojrzenie 
na badanie 
echokardiograficz-
ne w nadciśnieniu 
tętniczym
New aspects of 
echocardiographic 
evaluation in  
arterial 
hypertension

Niewydolność 
serca – 
holistyczna opieka 
nad pacjentem 
w ostrym stanie
Heart failure – 
holistic care in the 
acute setting

Sesja przypadków 
klinicznych I
Case report 
series I

Co jest a czego nie 
ma w wytycznych: 
nadciśnienie 
tętnicze 
i niewydolność 
serca?
What is and what 
is not included 
in guidelines: 
hypertension and 
heart failure?

--------   Przerwa / Break 10:30-11:00
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Sesja Komisji 
Wytycznych 
i Szkolenia PTK
Session of the 
PCS Committee 
on Guidelines 
and Education

WYTYCZNE

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
rekomendowana 
przez Komitet 
Naukowy 
Kongresów PTK
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja Klubu 
30 PTK
Session of the 
PSC 30 Club

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja przypadków 
klinicznych
Session of clinical 
cases

Sesja satelitarna 
Berlin-Chemie/
Menarini  
(rozpoczęcie sesji 
o godzinie 11:00)
Satellite session 
organized by 
Berlin-Chemie/
Menarini  
(the session starts 
at 11:00)

Kardiologia – 
nauka trudna, ale 
potrzebna
Cardiology – 
a difficult but 
needed science 

Nadciśnienie 
tętnicze
Hypertension 

Prewencja 
i rehabilitacja
Prevention and 
rehabilitation 

Stenty
Stents

Varia I 
Varia I

Nowe wytyczne 
ESC/PTK z 2017 
roku – realizacja 
w polskich 
warunkach
New ESC/PCS  
guidelines  
from 2017 – 
application in the 
Polish conditions

TAVI – gorące 
tematy
TAVI – hot topics

Elektrokardiogram 
w niewydolności 
serca – od 
rozpoznania do 
(wy)leczenia
Electrocardio-
gram in heart 
failure – from 
diagnosis to 
treatment

Migotanie 
przedsionków: 
kontrowersje
Atrial fibrillation: 
controversies

Obrazowanie 
w niewydolności 
serca 
z zachowaną 
frakcją 
wyrzutową
Imaging in 
heart failure 
with preserved 
ejection fraction

Gorące debaty 
u chorych 
z kardiogennymi 
przyczynami 
udarów mózgu
Heated debates 
in patients with 
cardiogenic 
causes of stroke

Nadciśnienie 
płucne 
w chorobach 
lewego serca – 
różne oblicza 
tego samego 
problemu 
Pulmonary 
hypertension 
due to left 
heart disease – 
different faces 
of the same 
problem

Którymi 
wytycznymi 
kieruję się na co 
dzień?
Which guidelines 
do I follow in 
everyday practice?

Czy nowe 
technologie 
rozwiążą stare 
problemy 
w kardiologii 
inwazyjnej?
Will new 
technologies 
resolve old 
problems in 
interventional 
cardiology? 

Zaburzenia 
oddychania 
podczas snu 
w praktyce
Sleep-related 
breathing 
disorders in 
clinical practice

Ostre uszkodzenie 
nerek indukowane 
kontrastem – 
kompleksowe 
podejście do 
prewencji i terapii
Contrast-induced 
nephropathy – 
a comprehensive 
approach to 
prevention and 
therapy

Sesja przypadków 
klinicznych II
Case report 
series II

Nadciśnienie 
tętnicze 
w przypadkach 
klinicznych – 
proste rozwiązania 
ważnych 
problemów
Hypertension in 
clinical cases – 
simple solutions of 
important issues

--------   Przerwa / Break 12:30-12:45

12
:4
5-
14
:15

Sesja satelitarna 
Boehringer-
-Ingelheim
Satellite session 
organized  
by Boehringer-
-Ingelheim

Sesja satelitarna 
Servier
Satellite session 
organized  
by Seriver

Sesja satelitarna 
Abbott
Satellite session 
organized  
by Abbott

Sesja satelitarna 
Novartis
Satellite session 
organized  
by Novartis

Sesja satelitarna 
Sanofi
Satellite session 
organized  
by Sanofi

Sesja satelitarna 
Boston Scientific 
(rozpoczęcie sesji
o godzinie 12:45
Satellite session
organized by
Boston Scientific
(the session starts
at 12:45)

Sesja satelitarna 
AstraZeneca
(rozpoczęcie sesji
o godzinie 12:45
Satellite session
organized by
AstraZeneca
(the session starts
at 12:45)

Powikłania 
sercowo-
-naczyniowe 
okiem 
diabetologa, 
kardiologa 
i neurologa
CV complica-
tions – from 
perspective of 
diabetologist, 
cardiologist and 
neurologist

Zawał serca i co 
dalej...
Myocardial 
infarction and 
what’s next...

Debata o polskiej 
medycynie XXI 
wieku! Pacjent 
w centrum 
uwagi – czy dla 
wszystkich?
Debate on Polish 
Medicine of the 
21st Century! 
The patient in the 
spotlight – is it 
for everyone?

Pacjent 
z niewydolnością 
serca wysokiego 
ryzyka – 
przełamując 
stereotypy 
myślenia 
High risk patient 
with HFrEF – 
breaking the 
stereotypes

Rola snu w 
naszym życiu – 
bezsenność plagą 
XXI wieku
Role of sleep 
in our lives – 
insomnia plague of 
the 21st century

Współczesne 
możliwości 
zapobiegania 
udarom mózgu 
w migotaniu 
przedsionków – 
czas na zmianę 
strategii 
postępowania?
Actual possibilities 
to prevent the 
stroke in atrial 
fibrillation – the 
time to change 
the strategy of 
treatment?

Porozmawiajmy 
jak najlepiej 
leczyć pacjenta 
z OZW – terapia 
przeciwpłytkowa. 
Wytyczne 
a praktyka 
kliniczna
Let’s talk about 
the best treatment 
for ACS patient – 
antiplatelet 
therapy. ESC 
guidelines vs real 
practice

--------   Przerwa / Break 14:15-14:30

14
:3
0-
16
:0
0

Sesja satelitarna 
Pfizer
Satellite session 
organized  
by Pfizer

Sesja satelitarna 
Siemens 
Healthcare
Satellite session 
organized 
by Siemens 
Healthineers

Sesja satelitarna 
KRKA
Satellite session 
organized by KRK

Sesja satelitarna 
Bayer
Satellite session 
organized  
by Bayer

Sesja satelitarna 
Novartis 
(rozpoczęcie sesji 
o godzinie 15:30)
Satellite session 
organized  
by Novartis
(the session starts 
at 15:30)

Sesja satelitarna 
Sanofi
(rozpoczęcie sesji
o godzinie 14:30
Satellite session
organized by
Sanofi
(the session starts
at 14:30)

Nowoczesne 
leczenie 
przeciwkrzepliwe 
w migotaniu 
przedsionków 
w świetle 
najnowszych 
badań 
i wytycznych 
Modern 
anticoagulant 
therapy in atrial 
fibrillation in 
light of the latest 
research and 
guidelines

Troponina 
Ultraczuła.  
NT-proBNP
High-sensitivity 
Cardiac 
Troponins.  
NT-proBNP

44 lata razem... 
jubileuszowa 
sesja firmy KRKA
44 years 
together... jubilee 
session of the 
KRKA company

Pięć dużych 
badań klinicznych 
z rywaroksaba-
nem – po co, 
jak, co z tego 
wynika?
Five major 
clinical studies 
with rivaroxa-
ban – why, how 
and what does it 
mean?

Optymalizacja 
leczenia z użyciem 
ARNI u pacjentów 
z HFrEF: debata 
ekspertów 
w oparciu 
o przypadki 
kliniczne 
Optimizing HFrEF 
treatment with 
ARNI: Experts’ 
debate based on 
clinical cases

Wyzwania i moż-
liwości związane 
ze zwiększeniem 
dostępu do lecze-
nia ezetymibem 
i inhibitorami 
PCSK9. Czy mamy 
szansę na przełom 
w leczeniu hipoli-
pemizującym? 
Challenges and 
opportunities 
related to 
increasing access 
to treatment with 
ezetimibe and 
PCSK9 inhibitors. 
Do we have 
a chance for 
a breakthrough 
in hypolipemic 
treatment?

--------   Przerwa / Break 16:00-16:30

16
:3
0-
18
:0
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Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja wspólna 
AISN PTK 
oraz Sekcji 
Intensywnej 
Terapii 
i Resuscytacji 
PTK. Sesja 
rekomendowana 
przez Komitet 
Naukowy 
Kongresów PTK
Joint Session 
of the PCS’s 
Association of 
Cardiovascular 
Interventions 
and the PCS’s. 
Section of 
Intensive 
Care and 
Resuscitation. 
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja 
rekomendowana 
przez Komitet 
Naukowy 
Kongresów PTK
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja specjalna
Special session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja 
dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja focus
Focus session

Sesja Klubu 
30 PTK
Session of the 
PSC 30 Club

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja przypadków 
klinicznych
Session of clinical 
cases

Sesja satelitarna 
Pfizer
Satellite session 
organized by 
Pfizer

Obrazowanie
Imaging 

Powikłania 
elektroterapii
Electrotherapy 
complications 

Strukturalne 
choroby serca
Structural heart 
disease

Varia II 
Varia II

Codzienne 
sytuacje kliniczne 
u chorego 
z migotaniem 
przedsionków – 
co każdy lekarz 
wiedzieć 
powinien?
Common clinical 
problems in 
patients with 
atrial fibrillation – 
what every 
physician should 
know?

Leczenie 
hybrydowe 
w kardiologii 
i kardiochirurgii
Hybrid strategy 
in cardiology and 
cardiac surgery

Trudne decyzje 
w diagnostyce 
i leczeniu zawału 
serca (STEMI 
i NSTEMI)
Difficult 
decisions in 
the diagnosis 
and treatment 
of myocardial 
infarction (STEMI 
and NSTEMI)

Zapalenie 
mięśnia 
sercowego 
i osierdzia – 
diagnostyka 
stanów ostrych 
i przewlekłych
Myocarditis and 
pericarditis – 
diagnosis in 
the acute and 
chronic settings  

Kompleksowa 
opieka po 
zawale serca – 
unikatowe 
rozwiązanie 
w skali Europy 
i świata
Managed care 
following  
myocardial 
infarction – 
a unique 
approach in 
Europe and the 
world 

Ostra zatorowość 
płucna – jakie 
leczenie wybrać?
Acute pulmonary 
embolism – 
which 
management 
should be 
chosen?

Choroby prawej 
komory serca
Right ventricular 
diseases

Nietolerancja 
i działania 
niepożądane 
leków w prewencji 
pierwotnej
Intolerance and 
side-effects of 
cardiovascular 
drugs in primary 
prevention

Trudne przypadki 
wad serca. Czego 
nas nauczyły – 
continuum 
Difficult cases of 
congenital heart 
diseases. What 
have we learned – 
continuum

Niewydolność 
serca – co 
możemy zrobić, 
aby poprawić 
opiekę nad 
pacjentem 
w ramach opieki 
POZ
Heart failure – 
what can we do to 
improve primary 
care 

Nowoczesne 
sposoby 
leczenia – studium 
przypadku
Modern 
treatments – case 
studies

Sesja przypadków 
klinicznych III
Case report 
series III

Wybór optymal-
nego leczenia 
przeciwkrzepliwe-
go dla pacjenta 
z migotaniem 
przedsionków 
w 2018 roku – 
przypadki kliniczne
Choosing 
the optimal 
anticoagulant 
therapy for a 
patient with 
atrial fibrillation 
in 2018 – clinical 
cases

--------   Przerwa / Break 18:00-18:15

18
:15
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Spotkanie 
Recenzentów 
i Rady Naukowej 
„Kardiologii 
Polskiej”
Meeting of 
Reviewers and 
Scientific Board  
of the „Polish 
Heart Journal”
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Sesja Sekcji Wad 
Zastawkowych 
Serca PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Valvular 
Heart Disease

Sesja Sekcji 
Niewydolności 
Serca PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Heart 
Failure

Sesja Sekcji 
Kardiologii 
Sportowej PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Sports 
Cardiology

Sesja Asocjacji Interwencji  
Sercowo-Naczyniowych PTK
Session of the PCS Association  
of Cardiovascular Interventions

WYTYCZNE

Sesja Sekcji 
Kardiologicznego 
Rezonansu 
Magnetycznego 
i Tomografii 
Komputerowej
Session of the 
PCS Working 
Group on Cardiac 
Magnetic 
Resonance 
Imaging and 
Computed 
Tomography

Sesja Sekcji 
Krążenia 
Płucnego PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Pulmonary 
Circulation

Sesja Sekcj 
Prewencji 
i Epidemiologii PTK
Session of the PCS 
Working Group 
on Prevention and 
Epidemiology

Sesja Sekcji 
Intensywnej 
Terapii 
Kardiologicznej 
i Resuscytacji PTK 
Session of the 
PCS Working 
Group on Acute 
Cardiac Care and 
Resuscitation

Sesja Sekcji 
Kardiologii 
Dziecięcej PTK 
Session of the 
PCS Working 
Group on Pediatric 
Cardiology

Sesja Sekcji 
Kardiologii 
Eksperymentalnej 
PTK
Session of the PCS 
Working Group 
on Experimental 
Cardiology

Niedomykalność 
zastawki 
trójdzielnej – 
patrzymy szerzej, 
widzimy lepiej 
i… czasem 
leczymy 
optymalnie
Tricuspid valve 
regurgitation – 
better diagnosis 
but suboptimal 
treatment 
outcomes

Ciężka 
niewydolność 
serca w Polsce 
2018 – ideał 
a rzeczywistość
Severe heart 
failure – dreams 
and reality in 
Poland, 2018

Kardiologia 
sportowa – 
problemy 
sportowców 
dorosłych 
i młodocianych 
Sports 
cardiology – 
problems in 
adults and 
adolescents 

Postępy w interwencyjnym leczeniu 
choroby wieńcowej 
Advances in the interventional 
treatment of coronary artery disease

Nowoczesne 
metody 
obrazowania 
w kardiologii. 
Przyszłość 
czy codzienna 
praktyka 
kliniczna?
Modern imaging 
methods in 
cardiology. 
Future or daily 
clinical practice?

Pacjent 
z nadciśnieniem 
płucnym – 
kiedy wymaga 
skierowania do 
ośrodka specjali-
stycznego?
When to 
refer patients 
to a pulmonary 
hypertension 
centre?

Czy medycyna 
stylu życia 
ma sens? 
Rekomendacje dla 
lekarza praktyka
Lifestyle 
medicine – does 
it make sense? 
Guidelines for 
the practicing 
physician 

Optymalizacja 
postępowania 
w intensywnej 
terapii 
kardiologicznej – 
co należy 
poprawić w roku 
2019?
Management 
optimisation 
in intensive 
cardiac care – 
what should be 
improved in 2019?

Postępowanie 
z pacjentem 
z anomalią 
Ebsteina
Management 
of patients with 
Ebstein’s anomaly

Stenoza 
aortalna – badania 
podstawowe 
i kliniczne 
Aortic stenosis – 
basic and clinical 
research

--------   Przerwa / Break 10:15-10:30

10
:3
0-
12
:0
0

Sesja Sekcji 
Echokardiografii 
PTK 
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Echocardiography

Sesja Sekcji 
Elektrokardiologii 
Nieinwazyjnej 
i Telemedycyny 
PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Noninvasive 
Electrocardiology 
and Telemedicine

Sesja Sekcji 
Farmakoterapii 
Sercowo-
-Naczyniowej 
PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Cardiovascular 
Pharmacotherapy

Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK 
Session of the PCS Working Group  
on Heart Rhythm

Sesja Sekcji 
Chorób Serca 
u Kobiet PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Women 
Heart Diseases

Sesja Sekcji 
Rehabilitacji 
Kardiologicznej 
i Fizjologii 
Wysiłku PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Cardiac 
Rehabilitation 
and Exercise 
Physiology

Sesja Sekcji Wad 
Wrodzonych Serca 
u Młodocianych 
i Dorosłych
Session of the 
PCS Working 
Group on Adult 
and Adolescent 
Congenital Heart 
Diseases

Sesja Sekcji 
Pielęgniarstwa 
i Techniki 
Medycznej PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Nursing 
and Medical 
Technique

Sesja Sekcji 
Kardiochirurgii 
PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Cardiac 
Surgery

Sesja Sekcji 
Kardiologii 
Nuklearnej PTK
Session of the 
PCS Working 
Group on Nuclear 
Cardiology

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Sesja satelitarna
American Heart
of Poland
Satellite session
organized by
American Heart
of Poland

Echokardiografia 
w czasie 
zabiegów 
interwencyjnych 
Interventional 
echocardiography

Chory ma 
wszczepione 
urządzenie 
stymulujące – 
o trudnych 
sytuacjach 
opisującego 
EKG i Holtera, 
i co z tego może 
wyniknąć
Patient with 
pacing device – 
difficulties in 
ECG and Holter 
interpretation, 
and what it 
might result it

Naturoterapia 
czy szarlataneria? 
Krytyczne 
spojrzenie 
kardiologa na 
proponowane 
terapie 
medycyny 
alternatywnej
Naturotherapy 
or quackery? 
A critical look 
of a cardiologist 
at the proposed 
therapies of 
alternative 
medicine

Pułapki zaleceń i stanowisk – 
praktyczne porady ekspertów
Caveats of guidelines and position 
papers – practical advice of experts 

Choroba 
niedokrwienna 
serca u kobiet: 
jak zapobiegać, 
diagnozować 
i leczyć?
Ischemic heart 
disease in 
women – how 
to prevent, 
diagnose and 
treat?

KOS – krajobraz 
po roku
The KOS study – 
landscape after 
one year 

Nowoczesne 
leczenie 
zabiegowe 
w wadach 
wrodzonych serca
Modern 
interventional 
treatment of 
patients with 
congenital heart 
diseases

Wstrząs 
kardiogenny 
w OZW
Cardiogenic shock 
in ACS

Rewaskularyzacja 
w chorobie pnia 
LTW – krajobraz 
po badaniach 
EXCEL i NOBLE – 
debata
Revascularisation 
of the LM 
disease – the 
landscape after 
the EXCEL and 
NOBLE trials – 
a debate

Zastosowanie 
technik 
radioizotopowych 
w diagnostyce 
chorób serca
Radioisotope 
techniques in the 
diagnosis of heart 
diseases

Varia
Varia

Niewydolność 
serca: zapobiegać, 
czy leczyć? 
Prewencja, 
diagnostyka 
i leczenie 
niewydolności 
serca w Polsce
Heart failure: 
to prevent or to 
treat? Prevention, 
diagnosis and 
treatment of heart 
failure in Poland

--------   Przerwa / Break 12:00-12:15

12
:15

-1
3:
45

 FORUM POLSKIEJ NAUKI W CHOROBACH SERCA I NACZYŃ

Sesja Komisji 
Wytycznych 
i Szkolenia PTK
Session of the 
PCS Committee 
on Guidelines 
and Education

WYTYCZNE

Wspólna 
sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Kardiologicznego 
i Towarzystwa 
Internistów 
Polskich
Joint session 
of the Polish 
Cardiac Society 
and the Polish 
Society of Inter-
nal Medicine 

Sesja specjalna
Special session

WYTYCZNE

Wspólna sesja Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Joint session of the Polish Cardiac 
Society and the Polish Society of 
Hypertension

WYTYCZNE

Sesja Komisji 
Inicjatyw 
Klinicznych PTK
Session of the 
PCS Clinical 
Initiatives 
Committee 

Sesja specjalna
Special session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja dydaktyczna
Educational 
session

Sesja specjalna
Special session

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Sesja prac 
oryginalnych – 
prezentacje ustne
Original papers 
session – oral 
presentations

Najnowsze 
wytyczne  
ESC/PTK 2018
The newest 
guidelines of 
ESC/PCS 2018

Dobry kardiolog 
musi być dobrym 
internistą – 
interdyscypli-
narne problemy 
w kardiologii
A good  
cardiologist 
must be 
a good internist – 
interdisciplinary 
problems in 
cardiology 

Omdlenia 
w praktyce 
kardiologa – 
co mówią 
najnowsze 
wytyczne z 2018 
roku?
Syncope – crash 
course for 
cardiologists – 
what do the 
2018 European 
guidelines say?

Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia 
tętniczego ESCESH 2018?
The 2018 ESC-ESH treatment 
guidelines for hypertension

Infekcyjne 
zapalenie 
wsierdzia 
i niedomykalność 
trójdzielna 
u chorych 
z wszczepionym 
urządzeniem 
serca
Infective 
endocarditis 
and tricuspid 
regurgitation 
in patients 
with implanted 
cardiac devices

Kampanie 
społeczne – 
konieczny krok 
w celu edukacji 
i poprawy 
zdrowia Polaków
Social 
campaigns – 
a necessary 
step towards 
educating and 
improving the 
health of Poles 

Terapia resyn-
chronizująca – co 
każdy kardiolog 
wiedzieć powinien
Cardiac 
resynchronisation 
therapy – what 
every cardiologist 
should know

Zaburzenia 
rytmu w różnych 
sytuacjach 
klinicznych
Cardiac 
arrhythmias in 
different clinical 
situations 

Opieka paliatywna 
w kardiologii
Palliative care in 
cardiology

Obrazowanie
Imaging 

Interwencje 
strukturalne 2018
Structural 
interventions 
2018

--------   Przerwa / Break 13:45-14:00

14
:0
0-
15
:3
0

Sesja satelitarna 
Boehringer-
-Ingelheim
Satellite session 
organized by 
Boehringer-
-Ingelheim

Sesja satelitarna 
Servier
Satellite session 
organized  
by Seriver

Sesja satelitarna 
Sanofi
Satellite session 
organized  
by Sanofi

Sesja satelitarna  
Berlin-Chemie/Menarini 
Satellite session organized  
by Berlin-Chemie/Menarini 

Sesja prac 
oryginalnych 
nominowanych do 
nagrody Komitetu 
Naukowego 
Kongresów PTK
Session of original 
articles nominated 
for the prize of 
the PCS Scientific 
Committee 

Sesja prac 
oryginalnych 
nominowanych do 
nagrody Komitetu 
Naukowego 
Kongresów PTK
Session of original 
articles nominated 
for the prize of 
the PCS Scientific 
Committee 

Sesja prac 
oryginalnych 
nominowanych do 
nagrody Komitetu 
Naukowego 
Kongresów PTK
Session of original 
articles nominated 
for the prize of 
the PCS Scientific 
Committee 

Prace studenckie
Students' articles

Sesja prac 
oryginalnych – 
moderowane 
prezentacje 
plakatowe
Original papers 
session – 
moderated posters

Konsylium – 
różne punkty 
widzenia 
Konsylium – 2nd 
opinion

Hot news  
ESC/ESH 
2018! Co nowe 
wytyczne 
w leczeniu 
nadciśnienia 
tętniczego 
zmienią w mojej 
praktyce?
Hot news  
ESC/ESH 2018! 
What will the 
new guidelines 
change in my 
daily practice?

Kompleksowa 
opieka nad 
pacjentem po 
ostrym zespole 
wieńcowym – 
koncepcja 
kwartetu 
smyczkowego 
Comprehensive 
patient care 
after an acute 
coronary 
syndrome – 
concept of String 
Quartet

Cztery nuty, jeden akord. 
Porozmawiajmy o niewydolności 
serca...
Four notes, one chord. Let’s talk 
about heart failure...

Nauki 
podstawowe
Basic sciences

Nauki kliniczne
Clinical sciences

Prace studenckie
Students' articles

Prace studenckie 
nagrodzone 
podczas 
Ogólnopolskich 
Konferencji 
Studenckich
Students’ 
articles awarded 
at National 
Conferences for 
Students

Sesja 
plakatowa prac 
nominowanych do 
Nagrody Komitetu 
Naukowego 
Kongresów PTK
Poster session of 
articles nominated 
for the prize of 
the PCS Scientific 
Committee

--------   Przerwa / Break 15:30-15:45

15
:4
5-
17
:15

Nadzwyczajne 
Walne 
Zgromadzenie 
Członków PTK
Extraordinary 
Meeting of PCS 
members 

--------   Przerwa / Break 17:15-17:30

17
:3
0-
19
:15

UROCZYSTA 
INAUGURACJA 
KONGRESU
CONFERENCE 
OPENING 
CEREMONY

19
:15

-2
0:
15

Sesja specjalna 
Prezesa PTK, 
Konsultanta  
Krajowego 
w dziedzinie 
Kardiologii 
i Przewodniczą-
cego Komitetu 
Naukowego 
Kongresów PTK
Special session 
of the President 
of the PCS, the 
National Consul-
tant in Cardiology 
and the Chairman 
of the Scientific 
Committee for the 
PCS Congresses 

Niewydolność 
serca – epidemia 
w kardiologii
Heart failure – an 
epidemic in 
cardiology

20
:4
5-
1:0

0

#fantastyczniludzie #cudownaatmosfera #bądźmyrazem 
TAURON Arena Kraków

Czwartek / Thursday 13.09.2018 r. 

XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
22 nd International Congress of the Polish Cardiac Society

Piątek / Friday 

Sobota / Saturday 

14.09.2018 r. 

15.09.2018 r. 

Kraków, 13-15 września 2018 r.

TYPY SESJI  
SESSION 
CATEGORIES

Sesja dydaktyczna 
Educational session

Sesja specjalna 
Special session

Sesja przypadków klinicznych 
Session of clinical cases

Sesja sekcji 
Working group session

Sesja prac oryginalnych – prezentacje ustne 
Original papers session – oral presentations

Sesja prac oryginalnych – plakaty moderowane 
Original papers session – moderated posters

Sesja satelitarna
Satellite session

S A L A  /  H A L L

S A L A  /  H A L L

S A L A  /  H A L L


