
 

 
 Warszawa 22.09.2019  

 
 

Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zwraca się do Przewodniczących Oddziałów, Sekcji  
i Asocjacji PTK o wprowadzanie wytycznych ESC/PTK. Apelujemy o organizowanie konferencji, 
seminariów lub warsztatów poświęconych tematom zawartym w wytycznych. Wytyczne stanowią 
zasadniczą bazę postępowania medycznego. W kardiologii są szczególnie zaawansowane i aktualne. 
Budzą duże zainteresowanie i są w coraz większym stopniu stosowane w codziennej praktyce.  
 
W ostatnich latach ESC wydało, a PTK przyjęło i opublikowało polskie tłumaczenie następujących 
wytycznych:  

• 2017 rok: 
− Postępowanie w zastawkowych wadach serca. 

− Diagnostyka i leczenie chorób tętnic obwodowych. 

− Postępowanie w ostrym zawale serca z uniesieniem odcinka ST.  

− Podwójna terapia przeciwpłytkowa w chorobie wieńcowej (aktualizacja stanowiska ESC).  

− Stanowisko ESC dotyczące kardio-onkologii.  

• 2018 rok: 

− Czwarta Uniwersalna Definicja Uszkodzenia i Zawału Mięśnia Serca. 

− Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia serca. 

− Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym.  

− Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach. 

− Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w czasie ciąży.  
 

 
 Najnowsze wytyczne 2019 ogłoszone na Kongresie ESC w Paryżu:  

• Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych  

• Wytyczne ESC/ERS dotyczące diagnostyki i postępowania w ostrej zatorowości płucnej  

• Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach  

• Wytyczne ESC/EASD dotyczące cukrzycy, stanów przedcukrzycowych i chorób sercowo-
naczyniowych  

• Wytyczne ESC/AEPC dotyczące postępowania w częstoskurczach nadkomorowych  

 
 
 
Wytyczne są dostępne w pełnej wersji angielskiej w European Heart Journal lub w czasopismach 
asocjacji ESC oraz na stronie internetowej ESC escardio.org. Dostępne są także wytyczne kieszonkowe 
w wersji drukowanej i pdf oraz slajdy, a także w wersji na urządzenia mobilne wraz z algorytmami 
postępowania. Wytyczne w języku polskim wydawane są w Kardiologii Polskiej, a ponadto 
drukowane są wytyczne kieszonkowe.  
 
Wytyczne są także dostępne na stronie internetowej PTK ptkardio.pl. Na XXIII Kongresie PTK  
w Katowicach zostaną przedstawione najnowsze wytyczne z 2019 oraz będą dyskutowane możliwości 
realizacji wytycznych z 2018 roku w polskich warunkach.  
 



 

Polskie wersje wytycznych kieszonkowych będą dostępne na stoisku PTK. Medycyna Praktyczna 
przygotowała te wytyczne w wersji na urządzenia mobilne (polskie mobile Apps dostępne w sklepach 
Google Play, App Store).  
 
Zapraszamy do wprowadzania najnowszych wytycznych z 2019 roku.  
 
Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK prosi o zgłaszanie planowanych konferencji dotyczących 
wytycznych (zarząd.glowny@ptkardio.pl  lub fax 022 887 18 58) z podaniem organizatora, programu, 
terminu i miejsca, planowanej liczby uczestników i zapotrzebowania na materiały. Komisja 
Wytycznych i Szkolenia PTK zapewni materiały (reprinty wytycznych, wytyczne kieszonkowe  
i slajdy) oraz w razie potrzeby kontakt z ekspertami.  
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