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Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zwraca się do Przewodniczących Oddziałów, Sekcji  
i Asocjacji PTK o wprowadzanie wytycznych ESC/PTK. Apelujemy o organizowanie konferencji  
i seminariów poświęconych tematom zawartym w wytycznych w formie możliwej w bieżącej sytuacji 
epidemicznej. 
Wytyczne stanowią podstawową bazę postępowania medycznego. 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:  
 
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  

2019 rok 

• 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 oraz slajdy, a także w wersji na urządzenia 
mobilne wraz z algorytmami postępowania. 
Wytyczne w języku polskim wydawane są w Zeszytach Edukacyjnych Kardiologii Polskiej, a ponadto 
drukowane są wytyczne kieszonkowe. 
Wytyczne są także dostępne na stronie internetowej PTK ptkardio.pl.  
Na XXIII Kongresie PTK (online) w Krakowie zostaną przedstawione najnowsze wytyczne z 2020 oraz 
będą dyskutowane możliwości realizacji wytycznych z 2019 roku w polskich warunkach.  
 
Polskie wersje najnowszych wytycznych kieszonkowych wkrótce będą dostępne w wersji na urządzenia 
mobilne (polskie mobile Apps dostępne w sklepach Google Play, App Store, Empendium MP). 
 
Zapraszamy do wprowadzania najnowszych wytycznych z 2020 roku. 
 

 
Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK 

Najnowsze wytyczne 2020 ogłoszone na 
Kongresie ESC w Amsterdamie (online): 
 

• Wytyczne ESC dotyczące ostrych 
zespołów wieńcowych bez 
przetrwałego umiesienia odcinka ST 

• Wytyczne ESC dotyczące 
postępowania w migotaniu 
przedsionków 

• Wytyczne ESC dotyczące 
postępowania we wrodzonych wadach 
serca u dorosłych 

• Stanowisko ESC dotyczące kardiologii 
sportowej i aktywności fizycznej  
u chorych z chorobami sercowo-
naczyniowymi 


