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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 – plakaty moderowane 
Original papers session – moderated posters

Sesja satelitarna
Satellite session

Zabrze Wrocław Poznań Szczecin Katowice Gdańsk Warszawa Kraków Łódź Lublin Rzeszów Bydgoszcz Białystok Hub
Sesje
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Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

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 
„Club 30”

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja specjalna 
Special session

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

Planowa 
rewaskulary-
zacja tętnic 
wieńcowych 
i obwodowych 
Planned 
revasculariza-
tion of coronary 
and peripheral 
arteries

Wady serca – 
problemy 
kliniczne 
Heart defects – 
clinical 
problems

Migotanie 
przedsionków 
Atrial fibrillation

Aspekty lecze-
nia wybranych 
chorób serca 
Aspects of 
treatment for 
selected heart 
diseases

Obrazowanie 
zastawki 
trójdzielnej 
Tricuspid valve 
imaging

Zawał serca – 
nie tylko 
pękające blaszki 
miażdżycowe 
Myocardial 
infarction – 
caused by 
more than just 
ruptured plaques

Różne oblicza 
elektrokardiogra-
ficzne tej samej 
patologii 
Different elec-
trocardiographic 
faces of the 
same disease

NOAC  
w migotaniu 
przedsionków – 
rzeczywista  
praktyka 
kliniczna 
NOAC in atrial 
fibrillation – real 
clinical practice

Wytyczne 
Polskiego Forum 
Profilaktyki 
Chorób Układu 
Krążenia – 
aktualizacja 2017 
Guidelines of the 
Polish Forum for 
Prevention of 
Cardiovascular 
Diseases – 
updated 
guidelines 2017

Trening fizyczny: 
szkodzi czy 
pomaga 
u pacjentów z:... 
Sports training: 
does it cause 
harm or help in 
patients with:...

Przyszłość 
w obrazowaniu 
sercowo-
-naczyniowym 
The future in 
cardiovascular 
imaging

Schorzenia 
towarzyszące – 
ważny, acz  
niedoceniany cel 
terapeutyczny 
w niewydolno-
ści serca 
Comorbidities – 
an important but 
underestimated 
therapeutic 
objective in 
heart failure

Nadciśnienie 
tętnicze trudne 
w leczeniu 
i oporne – 
postępowanie 
w praktyce 
Diffiult to treat 
and resistant 
hypertension – 
management in 
practice

Gorące tematy 
w ostrej 
zatorowości 
płucnej 
Hot topics 
in acute 
pulmonary 
embolism

Trudności 
w diagnostyce 
i leczeniu 
chorób aorty 
piersiowej 
Problems 
encountered 
in diagnostics 
and treatment 
of disorders 
involving the 
thoracic aorta

Niestabilna 
dławica 
piersiowa – 
niedoceniany 
stan zagrożenia 
życia  
w kardiologii 
Unstable 
angina 
pectoris – an 
underestimated 
life-threatening 
condition in 
cardiology

Efekt klasy 
a codzienna 
praktyka 
polskich lekarzy
Drug class 
effect vs the 
daily practice of 
Polish doctors

--------   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

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja rekomen-
dowana przez Ko-
mitet 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 specjalna 
Special session

Sesja  
satelitarna 
Sanofi 
Satellite 
session  
organized by 
Sanofi

Diagnostyka 
i leczenie 
ostrych stanów 
kardiologicznych 
Diagnosis and 
treatment of 
acute cardiac 
conditions

Obrazowanie 
serca i naczyń 
Imaging of heart 
and vessels

Markery /
badania ekspe-
rymentalne 
Markers / 
experimental 
studies

Prewencja 
Prevention

Najnowsze 
wytyczne ESC/
PTK 2017 
The newest ESC/
PCS guidelines 
2017

Nagłe 
zatrzymanie 
krążenia 
w intensywnej 
terapii 
kardiologicznej – 
postępowanie 
w 2017 
Sudden 
cardiac arrest 
in intensive 
cardiac care – 
management in 
2017

EKG – nieoce-
nione narzędzie 
w codziennej 
praktyce 
klinicznej 
ECG – invaluable 
tool in daily 
clinical practice

Profilaktyka, 
wczesne 
rozpoznanie 
i postępowanie 
w przypadku 
powikłań 
elektroterapii 
serca 
Prevention, early 
diagnosis and 
management of 
complications in 
electrotherapy

Urządzenia 
wszczepialne 
w leczeniu 
niewydolności 
serca – fakty 
i mity 
Implantable devi-
ces in treatment 
of heart failure – 
facts and myths

Kompleksowa 
opieka chorego 
wysokiego 
ryzyka ze stenozą 
aortalną 
A comprehensive 
care for high risk 
patients with 
arterial stenosis

Dorosły z wadą 
wrodzoną – czy 
wystarczy 
badanie echokar-
diograficzne? 
Adults with con-
genital defects 
– is echocardio-
graphy enough?

Ocena ryzyka 
jest podstawą 
większości 
decyzji 
w kardiologii 
Risk 
assessment is 
essential for 
most clinical 
decisions in 
cardiology

Przerost 
mięśnia lewej 
komory serca – 
jak różnicować 
z nadciśnieniem 
tętniczym 
pierwotnym? 
Left ventricular 
hypertrophy – 
how to 
differentiate 
with essential 
hypertension?

Jak zapobiegać 
rehospitaliza-
cjom pacjentów 
z chorobami 
układu 
sercowo-
-naczyniowego 
How to 
prevent reho-
spitalisations 
of patients with 
cardiovascular 
diseases

Interwencyjne 
zamykanie 
uszka lewego 
przedsionka – 
nowa opcja 
terapeutyczna 
dla chorych 
z migotaniem 
przedsionków 
i wysokim 
ryzykiem udaru 
Interventional 
closure of 
the left atrial 
appendage – 
a new 
therapeutic 
option for 
patients with 
atrial fibrillation 
and a high risk 
of stroke

Wspólna 
sesja sercowo-
-naczyniowa 
Zabrze –  
Birmingham: 
Migotanie 
przedsionków 
i co poza tym? 
Joint Zabrze – 
Birmingham 
cardiovascular 
symposium: 
Atrial fibrillation 
and beyond

Hiperchole-
sterolemia 
najwyższego 
ryzyka w prak-
tyce lekarza 
kardiologa
The highest risk 
hyperchole-
sterolemia in 
the scope of 
cardiologist’s 
interest

--------   Przerwa / Break 12:30-12:45
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14

:15

Sesja satelitarna 
Novartis  
Satellite session  
organized by 
Novartis

Sesja satelitarna 
Bayer  
Satellite session  
organized by 
Bayer

Sesja satelitarna 
KRKA  
Satellite session  
organized by 
KRKA 

Sesja satelitarna 
Servier  
Satellite session  
organized by 
Servier

Sesja satelitarna 
Abbott  
Satellite session  
organized by 
Abbott

Sesja  
satelitarna 
AstraZeneca 
Satellite 
session  
organized by 
AstraZeneca

Optymalizacja 
leczenia 
niewydolności 
serca – czy 
jesteśmy 
gotowi na 
zmianę? Debata 
ekspertów 
Optimizing the 
treatment of 
heart failure – 
are we ready for 
change?

Czy kobiety 
są z Wenus, 
a mężczyźni 
z Marsa? Twój 
głos zdecyduje
Are women 
from Venus and 
are men from 
Mars? Your vote 
decides

Sztuka 
w kardiologii – 
serce w trzech 
odsłonach
Art In  
Cardiology – 
three views  
of heart

Harmonia 
rozumu i emocji 
w medycynie
Harmony of 
mind and 
emotion in 
medicine

Medycyna XXI 
wieku – opieka 
kompleksowa: 
od prewencji do 
interwencji
21st Century 
Medicine – 
Complex Care: 
From Prevention 
to Intervention

Co o redukcji 
śmiertelności 
w ostrym 
zespole 
wieńcowym 
sądzi Polska 
Asocjacja 
Kardiologii 
Interwencyjnej 
PTK oraz 
grupa robocza 
ESC – dyskusja 
ekspertów 
Opinion of 
AISN PSC 
and ESC 
working group 
on mortality 
reduction in 
acute cardiac 
syndrome – 
discussion of 
experts

--------   Przerwa / Break 14:15-14:30
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:3
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Sesja satelitarna 
Pfizer  
Satellite session  
organized by 
Pfizer

Sesja satelitarna 
AMGEN  
Satellite session  
organized by 
AMGEN

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

Sesja  
satelitarna  
Siemens 
Healthcare  
Satellite  
session  
organized 
by Siemens 
Healthcare

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

Nowocze-
sna terapia 
przeciwkrzepliwa 
w niezastawko-
wym migotaniu 
przedsionków – 
dylematy 
kliniczne – sesja 
interaktywna
Modern 
anticoagulant 
therapy in 
non-valvular 
atrial fibrillation – 
a clinical dilem-
ma – interactive 
session

Perspektywy 
leczenia pacjen-
tów wysokiego 
ryzyka CV oraz 
pacjentów 
z FH – wyniki 
badań z ewolo-
kumabem
Perspectives 
on treatment 
of patients at 
high CV risk and 
FH patients – 
evolocumab 
studies results

Nowe 
wyzwania, 
stare problemy 
w leczeniu 
choroby 
wieńcowej 
New challenges, 
old problems 
in treament of 
coronary artery 
disease

Algorytmy 
obrazowania 
w kardiologii 
2017 – teoria 
i przypadki
Imaging 
algorithms 
in cardiology 
2017 – theory 
and cases

Efekt klasy 
a codzienna 
praktyka pol-
skich lekarzy
Drug class 
effect vs the 
daily practice 
of Polish 
doctors

--------   Przerwa / Break 16:00-16:30
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:3

0-
18

:0
0

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja rekomen-
dowana przez Ko-
mitet Naukowy 
Kongresów PTK
Session 
recommended 
by the Scientific 
Committee for 
PCS Congresses

Sesja focus
Focus session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja focus
Focus session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja 
przypadków 
klinicznych  
Session of 
clinical cases

Sesja specjalna 
Special session

Wspólna 
sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Kardiologiczne-
go, Polskiego 
Towarzystwa 
Diabetologicz-
nego, Polskiego 
Towarzystwa 
Nadciśnienia 
Tętniczego, 
Polskiego 
Towarzystwa 
Lipidologicznego
Joint session 
of the Polish 
Cardiac Society, 
Polish Diabetic 
Society, Polish 
Society of 
Hypertension, 
Polish Lipid 
Association

Sesja  
satelitarna 
Impulse 
Dynamics  
Satellite 
session  
organized 
by Impulse 
Dynamics

Kliniczne 
aspekty opieki 
nad chorymi 
z niewydolno-
ścią serca 
Clinical aspects 
of care for heart 
failure patients

Rehabilitacja 
kardiologiczna 
Cardiac  
rehabilitation

Jak diagnozować 
i leczyć pacjen
tów z OZW 
bez uniesienia 
odcinka ST? 
How to diagnose 
and treat patients 
presenting with 
NSTE-ACS?

Przezskórne 
interwencje 
wieńcowe 
u chorych  
wysokiego  
ryzyka  
z wielonaczy-
niową chorobą 
wieńcową 
Percutaneous 
coronary 
interventions in 
high risk patients 
with multi-vessel 
coronary artery 
disease

Migotanie 
przedsionków  
dla nieelektrofi-
zjologów 
Atrial fibrillation 
for non-electro-
physiologists

Trudne decyzje 
u chorych 
z ubytkiem 
w przegrodzie 
międzyprzedsion-
kowej 
Difficult deci-
sions in patients 
with an atrial 
septal defect

Jak zapobiec 
ponownym 
hospitalizacjom 
z powodu 
niewydolności 
serca? 
How to prevent 
rehospitalisation 
for heart failure?

Kompleksowa 
opieka nad 
pacjentem 
z nadciśnieniem 
płucnym 
Comprehensive 
care over 
a patient with 
pulmonary 
hypertension

Echokardiografia 
obciążeniowa 
w wytycznych 
ESC i w praktyce 
polskiej 
Recommenda-
tions for stres 
echo in ESC 
guidelines and 
Polish pratice

Odrębności 
diagnostyki 
i leczenia 
nadciśnienia 
tętniczego 
w wybranych 
grupach 
chorych 
Diagnostics 
and treatment 
of hypertension 
in selected 
populations of 
patients

Zanieczyszcze-
nie powietrza – 
niezależny 
czynnik ryzyka 
chorób układu 
krążenia 
Air pollution – 
an independent 
risk factor for 
cardiovascular 
diseases

Pacjent z niewy-
dolnością serca 
w oddziale 
intensywnej 
opieki 
Patient with 
heart failure at 
an Intensive 
Care Unit (ICU)

Choroby 
krążenia 
płucnego 
Pulmonary 
circulation 
disorders

Kardioonko-
logia – trudni 
pacjenci 
w codziennej 
praktyce 
Cardio-
-oncology –  
difficult 
patients in daily 
practice

Pacjent bardzo 
wysokiego 
i wysokiego 
ryzyka 
sercowo-na-
czyniowego 
z hipercho-
lesterolemią 
– czy wszyscy 
leczymy tak 
samo?
Very high and 
high cardio-
vascular risk 
patients with 
hypercholeste-
rolaemia – do 
we all treat the 
same way?

Przyszłość 
w leczeniu 
chorych z 
niewydolnością 
serca
The future 
of treating 
patients with 
heart failure

--------   Przerwa / Break 18:00-18:15
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Wręczenie 
nagród dla osób 
najczęściej 
cytujących 
pismo PTK
oraz najczęściej 
cytowanych
Awarding sta-
tuettes for the 
most frequently 
citing and cited 
authors

Spotkanie 
Recenzentów  
i Rady Nauko-
wej „Kardiologii 
Polskiej” 
Meeting of 
Reviewers and 
Scientific Board 
of the „Polish 
Heart Journal”

S A L A  /  H A L L

Zabrze Wrocław Poznań Szczecin Katowice Gdańsk Warszawa Kraków Łódź Lublin Rzeszów Bydgoszcz Białystok Hub
Sesje

plakatowe

9:
00
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0:

30

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 focus
Focus session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

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

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
sessioni

Sesja specjalna 
Special session

Sesja „Klubu 
30” PTK
Session of the 
„Club 30”

Sesja 
satelitarna  
Boehringer 
Ingelheim 
Satellite 
session 
organized  
by Boehringer 
Ingelheim

Kardiologia 
inwazyjna 
i kardiochirurgia 
w leczeniu wad 
strukturalnych 
Invasive 
cardiology 
and cardiac 
surgery for 
the treatment 
of structural 
defects

Kardiologia  
eksperymen
talna 
Experimental 
cardiology

Varia 
Varia

Nowe wytyczne 
postępowania 
w STEMI – 
w jakim stopniu 
zmienią nasze 
postępowanie? 
New guidelines 
for management 
of STEMI – how 
can they change 
our proceedings?

Migotanie 
przedsionków 
Anno Domini 
2017 – czy nowe 
standardy ESC 
zmieniły nasze 
postępowanie? 
Atrial fibrillation 
Anno Domini 
2017 – has new 
ESC guidelines 
changed our 
treatment 
strategy?

Pojedyncze 
przedwczesne 
pobudzenia 
komorowe – 
postępowanie 
w różnych 
schorzeniach 
Single, prema
ture ventricular 
complexes – 
management in 
various diseases 

Warto wiedzieć, 
by lepiej rozu
mieć. Pacjenci 
z pojedynczą 
komorą serca. 
Narastająca  
populacja, 
narastające 
wyzwanie 
Worth knowing 
for better 
understanding. 
Patients with one 
heart ventricle. An 
increasing popula
tion, an increasing 
challenge 

Leczenie 
niewydolności 
serca u chorych 
z czynnościową 
niedomykalno
ścią mitralną 
Heart failure 
treatment in 
patients with 
functional mitral 
regurgitation

Echokardiografia 
przezprzełykowa 
w profilaktyce 
pierwotnej 
i wtórnej udaru 
mózgu 
Transesophageal 
echocardio
graphy in primary 
and secondary 
stroke prevention

Nowości 
w leczeniu 
nadciśnienia 
płucnego – 
ważne informacje 
dla kardiologa 
i lekarza POZ 
New 
developments 
in management 
of pulmonary 
hypertension – 
important 
information for 
a cardiologist 
and GP

Co nowego 
w kardiomiopa
tiach? 
What is new in 
cardiomyopa
thies?

Problemy 
diagnostyczne 
w ocenie ste
nozy aortalnej – 
czy potrzebne 
są nowe 
kryteria? 
Diagnostic 
problems in 
evaluation 
of arterial 
stenosis – do 
we need new 
criteria?

Opieka 
kompleksowa 
w kardiologii 
Comprehensive 
care in 
cardiology

Medycyna 
regeneracyjna 
w niewydol
ności serca: 
zagadnienie, 
obietnice, 
perspektywy 
i przeszkody 
Regenerative 
medicine 
in heart 
failure: issues, 
promises, 
perspectives, 
and pitfalls

 Sesja 
dydaktyczna 
dla lekarzy 
podstawowej 
opieki zdrowot
nej. Praktyczne 
zastosowanie 
wytycznych ESC 
w kontekście: 
Educational ses
sion for primary 
care physicians. 
Practical appli
cation of ESC 
guidelines in the 
context of:

Opieka nad 
pacjentem 
z wysokim 
ryzykiem 
sercowo
naczyniowym
Treatment 
of high risk 
cardiovascular 
patient

--------   Przerwa / Break 10:30-11:00
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Sesja wspólna 
Sekcji Inten
sywnej Terapii 
Kardiologicznej 
i Resuscytacji 
(SITKiR) PTK 
oraz Asocjacji 
Interwencji 
Sercowo
Naczyniowych 
(AISN) PTK
Joint Session 
of Intensive 
Cardiac Care and 
Resuscitation 
Working Group 
and Cardiovascu
lar Interventions 
Association 
(AISN) of PTK

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja specjalna 
Special session

Sesja focus
Focus session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja focus
Focus session

Sesja focus
Focus session

Sesja  
dydaktyczna 
Educational 
session

Sesja 
przypadków 
klinicznych  
Session of 
clinical cases

Sesja 
przypadków 
klinicznych  
Session of 
clinical cases

Markery 
w migotaniu 
przedsionków 
Markers in 
atrial fibrillation

Choroby 
krążenia 
płucnego 
Pulmonary 
circulation 
disorders

Ostra/
zaawansowana 
niewydolność 
serca 
Acute/
advanced heart 
failure

Ostra zdekom
pensowana 
niewydolność 
serca – kom
pleksowe 
postępowanie 
w 2017 
Acute 
decompensated 
heart failure – 
a comprehensive 
approach in 
2017

Tomografia 
komputerowa, 
rezonans magne
tyczny i badania 
izotopowe w za
leceniach ESC/
PTK 
Computed tomo
graphy, magnetic 
resonance and 
isotope scans in 
ESC/PCS recom
mendations

Gorące debaty 
u chorych  
z ciężką stenozą 
aortalną leczo
nych metodą 
TAVI 
Hot debates in 
patients with 
severe aortic 
stenosis treated 
with TAVI

Stanowiska 
Konsultanta 
Krajowego 
w dziedzinie 
Kardiologii i Sekcji 
Rytmu Serca PTK 
dotyczące wpro
wadzania nowych 
technologii 
Statements of the 
National Consul
tant in Cardiology 
and the WG on 
Heart Rhythm on 
implementation of 
new technologies

Najciekawsze  
doniesienia 
ze zjazdu 
Europejskiego 
Towarzystwa 
Kardiologicznego, 
Barcelona 2017 
Best from ESC 
2017, Barcelona

Trudne decyzje 
w trudnych 
przypadkach – 
choroby rzadkie 
układu krążenia 
Difficult 
decisions 
in difficult 
cases – rare 
cardiovascular 
diseases

Ostre i przewlekłe 
przeciążenie  
prawej 
komory serca 
w badaniach 
dodatkowych 
Acute and 
chronic right 
ventricular over
load in additional 
diagnostic tests

Rola kardiologa 
w poprawie 
rokowania 
pacjentów 
z wielopoziomo
wą miażdżycą 
Role of 
cardilogist 
in improving 
prognosis of 
patients with 
multilevel athe
rosclerosis

Serce 
i środowisko. 
Wpływ hałasu, 
zanieczysz
czenia wody 
i powierza na 
choroby układu 
krążenia 
The heart and 
the environ
ment. The 
influence of 
noise, air and 
water pollution 
on cardiovascu
lar disorders

Pielęgniarstwo –  
sesja 
przypadków 
klinicznych 
Nursing – 
session of 
clinical cases

Kardiologia 
inwazyjna 
i kardiochirurgia 
Kardiologia 
inwazyjna 
i kardiochirurgia
Invasive 
cardiology and 
cardiac surgery

Elektrokardiolo
gia inwazyjna – 
trudne, 
ciekawe 
przypadki 
Invasive 
electrocardio
logy – difficult, 
interesting 
cases
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Zabrze Wrocław Poznań Szczecin Katowice Gdańsk Warszawa Kraków Łódź Lublin Rzeszów Bydgoszcz Białystok Hub
Sesje

plakatowe

8:
45

-1
0:

15

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

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

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

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

Sesja Sekcji Wad Zastawkowych  
Serca PTK 
Session of the PCS Working Group  
on Valvular Heart Disease

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

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

Sesja Sekcji 
„Choroby Serca 
Kobiet” PTK 
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Women Heart 
Diseases

Sesja Sekcji  
Kardiologii 
Eksperymental-
nej PTK 
Session of the 
PCS Working 
Group on 
Experimental 
Cardiology

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

Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
Członków AISN
PTK
General
Assembly of
the Members
of PCS
Association of
Cardiovascular
Interventions

Sesja  
satelitarna 
Boehringer 
Ingelheim 
Satellite 
session 
organized by 
Boehringer 
Ingelheim

Niewieńcowe 
choroby mięśnia 
sercowego AD 
2017
Noncoronary 
myocardial 
diseases AD 
2017

Aktywność 
fizyczna, 
uprawianie sportu 
u GUCH. Proste 
pytania – trudne 
odpowiedzi
Physical 
activity and 
sports in GUCH 
patients. Simple 
questions – 
difficult answers

Nowe leki w chorobach układu 
sercowo-naczyniowego – czy spełnią 
pokładane w nich nadzieje?
New drugs in cardiovascular 
diseases – will they meet hopes 
placed in them?

Jak osiągnąć 
sukces (grant) 
w konkursach 
Narodowego 
Centrum Nauki?
How to succeed 
(win a grant) in 
competitions 
organised by the 
National Science 
Centre?

Wady zastawkowe serca – nowe 
wytyczne ESC, nowe wyzwania 
w 2017 roku
Heart valve diseases – new ESC 
guidelines, new challenges in 2017

Rehabilitacja 
kardiologiczna 
w aktualnych 
polskich 
i europejskich 
wytycznych
Cardiac 
rehabilitation in 
current Polish 
and European 
guidelines

Pacjent 
z wielonaczy-
niową chorobą 
wieńcową – 
wspólny 
pacjent wielu 
specjalności
A patient with 
a multi-vessel 
coronary artery 
disease  – one 
patient of many 
specialists

Trudne decyzje 
kardiologa 
u pacjentki 
w ciąży
Difficult cardio-
logist decisions 
in a pregnant 
patient

Nowe trendy 
i perspektywy 
w kardiologii 
eksperymen-
talnej
New trends and 
perspectives in 
experimental 
cardiology

Od ambulato-
rium do inten-
sywnej terapii – 
w jaki sposób 
obrazowanie 
i diagnostyka 
izotopowa mogą 
wpłynąć na 
decyzje terapeu-
tyczne
From an 
outpatients' to 
an intensive 
care unit – how 
imaging and iso-
tope diagnostics 
can influence 
therapeutic 
decisions

Dialog  
lekarz–pacjent
Doctor–patient 
dialogue

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

10
:3

0-
12

:0
0

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

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

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

Sesja Sekcji 
Intensywnej 
Terapii Kar-
diologicznej 
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 
Pielęgniarstwa 
i Techniki 
Medycznej  
PTK 
Session of 
the PCS 
Working Group 
on Nursing 
and Medical 
Technique

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

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

Ogólnopolski 
program realizo-
wany w ramach 
STRATEGMED II 
poprzez  
Narodowe 
Centrum Badań  
i Rozwoju
Polish 
programme 
conducting in 
STRATEGMED II 
by National 
Center for 
Research and 
Developement

Arytmia – 
teraźniejszość – 
przyszłość
Arrhythmia – 
now and in the 
future

Optymalizacja 
przezskórnych 
interwencji 
wieńcowych 
2017. Medycyna 
oparta o fakty, 
rekomendacje 
ekspertów 
a codzienna 
praktyka kliniczna
Optimising of 
percutaneous 
coronary in-
terventions 2017. 
Evidence-based 
medicine, experts 
recommendations 
and daily clinical 
practice

Echokardiograficzna ocena prawych 
jam serca i krążenia płucnego
Echocardiographic assessment of 
the right heart chambers and of the 
pulmonary circulation

Interpretacja 
EKG: problemy 
dawniej, 
problemy dziś
ECG 
interpretation: 
problems in the 
past, problems 
today

TK i MR. Czy jest dziś miejsce dla 
klasycznych metod obrazowania 
w kardiologii?
CT and MRI. Is there a place in 
cardiology for classic imaging 
methods today?

Nagłe zatrzyma-
nie krążenia – 
jak poprawić 
rokowanie 
chorych?
Sudden cardiac 
arrest – how to 
improve patient 
prognoses?

Czy w leczeniu 
koarktacji aorty 
jest jeszcze 
potrzebny 
kardiochirurg?
Do we still 
need cardiac 
surgeons for 
management of 
coarctation of 
the aorta?

Współczesna 
kardiologia – 
współczesne 
pielęgniarstwo 
kardiologiczne
Contemporary 
cardiology – 
contemporary 
cardiac nursing

Od ostrej 
zatorowości 
płucnej do 
CTEPH
From acute 
pulmonary 
embolism to 
CTEPH

Sport – 
problemy 
kardiologii 
dziecięcej 
i kardiologii 
dorosłych
Sport – 
problems in 
paediatric and 
adult cardiolgy

Innowacje  
w diagnostyce 
migotania 
przedsionków – 
nieinwazyjny 
monitoring 
we wczesnym 
wykrywaniu 
migotania 
przedsionków 
(NOMED-AF)
Innovations of 
atrial fibrillation 
diagnostics – 
non-invasive 
monitoring 
for early 
detection of AF 
 (NOMED-AF)

--------   Przerwa / Break 12:00-12:15
 FORUM POLSKIEJ NAUKI W CHOROBACH SERCA I NACZYŃ

12
:15

-1
3:

45

Sesja 
Jubileuszowa 
z okazji 40-lecia 
pierwszego 
zabiegu PTCA 
Jubilee session 
celebrating 40th 
anniversary of 
the first PTCA

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

  
 

Sesja  
satelitarna 
Adamed 
Satellite 
session 
organized  
by Adamed

Kardiologia 
interwencyjna 
wczoraj, dzisiaj 
i jutro
Interventional 
cardiology – 
past, present and 
future

Nowe wytyczne ESC/PTK – realizacja 
w polskich warunkach
New ESC/PCS guidelines – their 
implementation in Polish conditions

Interdyscypli-
narna opieka 
nad pacjentem 
z chorobami 
serca i naczyń
Interdisciplinary 
care of the pa-
tient with heart 
and vascular 
diseases

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

14
:0

0-
15

:3
0

Sesja satelitarna 
Servier 
Satellite session 
organized  
by Servier

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

Sesja satelitarna  
Boehringer Ingelheim 
Satellite session organized  
by Boehringer Ingelheim

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

25 lat razem! 
Gdzie jeste-
śmy…?
25 years 
together! Where 
are we…?

Niewydolność serca jako etap 
kontinuum sercowo-naczyniowego – 
zrozumieć praktykę
Heart failure as the cardiovascular 
continuum stage – understanding 
the practice

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Safety first

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

Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 
Członków PTK 
General 
Assembly of the 
Members  
of the PCS

 
 

17
:15

-1
9:

00

UROCZYSTA 
INAUGURACJA 
KONGRESU 
CONFERENCE 
OPENING 
CEREMONY

 
 

19
:0

0-
20

:0
0

Sesja specjalna 
Prezesa PTK, 
Konsultanta Kra-
jowego w dzie-
dzinie 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

Opieka 
kompleksowa 
w kardiologii
Comprehensive 
care in cardiology

20
:3

0-
1:0

0

Spotkanie „Get Together” dla wszystkich uczestników Kongresu
Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”
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