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SZANOWNI PAŃSTWO!

Łączymy wyrazy szacunku

Prof. dr hab. Piotr Jankowski   Prof. dr hab. Wojciech Drygas 
Prof. dr hab. Andrzej Pająk    Dr med. Roman Topór-Mądry
Dr hab. med. Grzegorz Kopeć   Dr med. Agnieszka Młynarska

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w IX Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epide-

miologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2016 - wytyczne, 

wątpliwości, gorące tematy”. 

Jak co roku zmierzymy się z wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej. W szczegól-

ności zapraszamy do udziału w debatach poświęconych organizacji opieki medycznej, zanie-

czyszczeniu środowiska, suplementom diety oraz zasadności promocji sportu wyczynowego. 

Komitet Naukowy Konferencji przygotował wiele interesujących sesji, między innymi sesje  

na temat geriatrycznych aspektów profilaktyki, niewydolności serca, choroby wieńcowej i czyn-

ników ryzyka. Interesująco zapowiadają się sesje „pro-kontra”, w czasie których wybitni eksperci 

będą spierać się o zasadność stosowania diety bezmięsnej oraz o rolę telemedycyny w rehabi-

litacji, a także sesje poświęcone nowym wytycznym. W programie Konferencji znalazły się też 

prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych i inne doniesienia  

z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Zapraszamy też do udziału w licznych  

sesjach dydaktycznych. 

Wzorem poprzednich lat do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych polskich wykła-

dowców i najwybitniejszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem ekspertów. Pozwa-

lamy sobie wyrazić nadzieję, że również tegoroczna Konferencja okaże się miejscem twórczej 

wymiany poglądów.
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h
Instytut Zdrowia Publicznego

W
m

I Klinika Kardiologii 
i Elektrokardiologii Interwencyjnej 

o
m

Sekcja Prewencji i Epidemiologii

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej 

oraz Nadciśnienia Tętniczego

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Firma Iwentarium
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KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Roman Topór-Mądry

Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć

Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Agnieszka Młynarska

Sekretarz Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Paweł Balsam

I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM

Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec

Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Lek. med. Agnieszka Sarnecka

Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński

Katedra i Klinika Kardiologii, UM

Prof. GUM, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, GUM
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RADA NAUKOWA

Dr med. Paweł Balsam 
Dr hab. Małgorzata Bała
Prof. dr hab. med. Maciej Banach
Dr hab. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ
Dr hab. med. Marcin Barylski
Prof. dr hab. med. Marianna Bąk
Prof. dr hab. med. Wojciech Bielecki
Mgr Agnieszka Borowiec
Prof. dr hab. med Leszek Bryniarski
Dr med. Anna Budaj-Fidecka
Dr hab. med. Paweł Burchardt
Dr hab. med. Piotr Buszman
Dr Magdalena Cedzyńska
Dr med. Krzysztof Chlebus
Prof. dr hab. med. Andrzej Ciszewski
Prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
Prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż
Prof. dr hab. med. Rafał Drwiła
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
Dr med. Zbigniew Eysymontt
Prof. dr hab. med. Anna Fijałkowska
Dr med. Andrzej Folga
Prof. dr. hab. med. Zbigniew Gaciong
Dr med. Michał Gałaszek
Poseł Lidia Gądek
Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior
Prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski
Prof. dr hab. med. Marek Gierlotka 
Dr hab. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. med. Stefan Grajek
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. med. Marcin Gruchała
Dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ
Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik

Dr hab. med. Maciej Haberka
Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
Dr med. Michał Hawranek
Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
Prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Prof. dr hab. med. Barbara Idzior-Waluś
Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Dr hab. med. Jacek Jóźwiak 
Dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka, prof. UJ
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
Dr Ewa Kawalec
Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
Prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak
Prof. dr hab. med. Piotr Kleczkowski
Dr hab. med. Marek Klocek
Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek 
Dr hab. med. Ewa Konduracka
Prof. dr hab. med. Dariusz Kosior
Prof. dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz
Dr hab. med. Krystyna Kozakiewicz, prof. SUM
Dr Magdalena Kozela
Dr hab. med. Łukasz Krzych
Prof. dr hab. med. Jacek Kubica
Prof. dr hab. med. Aldona Kubica
Dr med. Karolina Kupczyńska
Dr med. Aleksander Kusiak
Dr hab. med. Magdalena Kwaśniewska
Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ 
Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
Dr med. Dorota Lewandowska
Prof. dr hab. med. Piotr Lipiec 
Dr med. Paweł Litwiński
Dr Marta Lizis-Młodożeniec
Dr med. Piotr Lodziński
Podsekretarz stanu Krzysztof Łanda
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Dr med. Jakub Łobaszewski 
Dr hab. med. Barbara Małecka, prof. UJ
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz
Prezes Wojciech Matusewicz 
Dr med. Agnieszka Mawlichanów
Dr Agnieszka Micek
Dr med. Agnieszka Mickiewicz
Dr Anna Mierzyńska
Prezes Maciej Miłkowski
Dr med. Agnieszka Młynarska
Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler
Prof. dr hab. med. Bogusław Okopień
Dr med. Agnieszka Olszanecka
Prof. dr hab. med. Magdalena Olszanecka
-Glinianowicz
Dr med. Katarzyna Olszewska
Prof. dr hab. med. Maria Olszowska
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski
Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas
Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Dr Maciej Polak
Główny Inspektor Marek Posobkiewicz
Dr hab. med. Aleksander Prejbisz
Dr med. Irena Przepiórka
Dr med. Krzysztof Przewoźniak
Spec. ds. komunikacji Marcin Renduda
Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz
Prof. dr hab. med. Jacek Rysz
Prof. dr hab. med. Marek Sanak
Dr med. Agnieszka Sarnecka
Prof.  Jean-Paul Schmid
Dr med. Agnieszka Serafin
Dr hab. med. Zbigniew Siudak

Dr hab. med. Michał Skrzypek
Dr n. hum. Zofia Słońska
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Prof. dr hab. med. Maciej Sterliński
Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, 
prof. UJ
Dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, 
prof. UMP
Dyrektor Gabriela Sujkowska
Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki
Dr med. Wojciech Sydor
Dr Krystyna Szafraniec
Dr hab. med. Dorota Szostak-Węgierek
Prof. dr hab. med. Hanna Szwed
Dr med. Daniel Śliż
Dr hab. med. Mateusz Śpiewak
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. UJ
Dr med. Roman Topór- Mądry
Prof. Charalambos Vlachopoulos
Podsekretarz Stanu Jan Widera
Prof. dr hab. med. Adam Windak
Dr med. Wiktoria Wojciechowska
Prof. dr hab. med. Andrzej Wojtyła
Dr med. Jadwiga Wolszakiewicz
Dr med. Jarosław Woroń 
Prof. dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
Dr med. Maciej Wybraniec
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Dr hab. med. Jarosław Zalewski
Dr hab. med. Katarzyna Zatońska
Prof. dr hab. med. Witold Zatoński
Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski 
Dr hab. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, 
proj. UJ
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Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2016” 
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej 
(grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - EUROPREVENT 2017)

Członkowie Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz - przewodnicząca
Prof. dr hab. Barbara Cybulska
Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Nagroda Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2016” 
i „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym autorem jest osoba 
w wieku ≤35 lat (grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - EUROPREVENT 2017)

Członkowie Komisji Konkursowej:

Dr hab. med. Łukasz Krzych - przewodniczący
Dr med. Anna Budaj-Fidecka
Dr hab. med. Maciej Haberka
Dr med. Maciej Wybraniec
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Recenzenci nadesanych doniesień naukowych:

Dr n. med. Paweł Balsam

Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Dr hab. n. med. Marek Klocek

Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

Dr n. med. Agnieszka Młynarska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk

Lek. med. Agnieszka Sarnecka   

Dr n. med. Agnieszka Serafin

Dr n. med. Daniel Śliż

Dr n. med. Roman Topór-Mądry

Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski
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PIĄTEK 18 XI

11.30 - 13.30 11.30 -13.30 

09.30 - 13.30
09.15 - 12.15

12.30 - 13.30
Sala A Sala C

Sala D
Sala B

Sala BSesja plenarna 
„Wytyczne Europejskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego 2016”

Sesja plenarna
„Diagnostyka nieinwazyjna 
w kardiologii”

Warsztaty
„Pułapki analizy statystycznej”

Kurs 
„Diagnostyka i leczenie zespołu 
uzależnienia od tytoniu”

Sesja plenarna
„Choroba wieńcowa w codzien-
nej praktyce”

13.45 Sala AOTWARCIE KONFERENCJI

WyKŁAD INAUGURACyJNy
 

Charalambos Vlachopoulos
(the President of the ARTERY Society)

„Biomarkers in cardiovascular risk assessment”

WyKŁAD INAUGURACyJNy
 

Jarosław Pinkas 
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)

„Profilaktyka chorób układu krążenia w Narodowym Programie Zdrowia”

WyKŁAD INAUGURACyJNy 

Maciej Małecki
(Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego) 

„Cukrzyca - wyzwanie dla pacjenta, lekarza i systemu ochrony zdrowia w Polsce”

WyKŁAD INAUGURACyJNy 

Piotr Hoffman
(Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
„Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”

14.20 -14.40 

14.00 -14.20 

14.40 -15.00 

15.00 -15.20 

15.30 -16.30 

16.40 -17.40

17.50 -18.50

18.50 -19.30

15.30 -16.30 

16.40 -17.40 

17.50 -19.20 

15.30 -16.30 

16.40 -17.50 

18.00 -19.20 

15.30 -16.30 

16.40 -17.40 

17.50 -19.20 

Sala A

Sala A

Sala A

Sala A

Sala B

Sala B

Sala B

Sala C

Sala C

Sala C

Sala D

Sala D

Sala D

Sesja zorganizowana dzięki 
grantowi edukacyjnemu fir-
my Servier
„Od prewencji sercowo naczy-
niowej po niewydolność serca - 
najważniejsze aspekty leczenia”

Sesja wspólna Polskiego To-
warzystwa Lipidologicznego, 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w Polsce oraz Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego 
„Wytyczne postępowania w za-
burzeniach lipidowych dla leka-
rzy rodzinnych” 
 
 

Sesja plenarna
„Nowości w profilaktyce chorób 
serca i naczyń”

Sesja referatowa

Sesja satelitarna Firmy Amgen
„Ewolokumab - nowa epoka czy 
epizod?”
 

Sesja satelitarna Firmy MSD
„Leczenie dyslipidemii u cho-
rych po zawale serca”

Sesja plenarna
„Telemedycyna w kardiologii 
prewencyjnej”

Sesja Instytutu Kardiologii 
w Warszawie
„Prewencja w praktyce 
klinicznej”

Sesja wspólna z Kolegium 
Lekarzy Specjalistów Geria-
trii w Polsce
„Geriatryczne aspekty stoso-
wania leków w prewencji kar-
diologicznej”

Sesja plenarna 
„Organizacja opieki nad pa-
cjentami z chorobami układu 
krążenia w Polsce”

Sesja plenarna
„Wpływ zanieczyszczeń środo-
wiska na schorzenia układu 
sercowo-naczyniowego”

Sesja plenarna 
„Wyniki dużych polskich badań 
epidemiologicznych I”

Sesja plenarna
„Farmakoterapia prewencyjna 
w kardiologii”
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SOBOTA 19 XI

12.10 -13.10

16.40 -16.55

12.10 -13.10 

12.00 -13.00 

12.20 -12.50 

Sala B

Sala A

Sala A

PRZERWA OBIADOWA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

SESJE PLAKATOWE I, II, III, IV
Walne Zgromadzenie Członków Sekcji

Sesja lunchowa zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu
Firmy Boehringer-Ingelheim

„Dabigatran – nowa era terapii przeciwkrzepliwej”
 

 Najlepsze doniesienia naukowe, najistotniejsze opinie, nierozwiązane kontrowersje w czasie 
„Konferencji Kardiologia Prewencyjna 2016”

 

10.00 -10.40 Sala A
Mini-sesja zorganizowana 
dzięki grantowi edukacyj-
nemu Firmy AstraZeneca
„Ostry zespól wieńcowy – jak 
poprawić rokowanie?”

09.00 - 10.20

10.40 -12.10

13.10 -13.40

15.10 -16.40

13.40 -14.40

09.00 - 10.20

10.40 -12.10

13.10 -14.10

15.10 -16.40

14.10 -15.10

09.00 - 10.30

10.40 -12.10

13.10 -14.10

15.10 -16.10

14.10 -15.10

09.00 -10.00

10.40 -12.10

13.10 -14.10

15.10 -16.25

14.10 -14.55

Sala B

Sala B

Sala B

Sala B

Sala B

Sala C

Sala C

Sala C

Sala C

Sala C

Sala D

Sala D

Sala D

Sala D

Sala D

 Sala A

Sala A

Sala A

Sala A

Sala A

Sesja Klubu „30” Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego
„Problemy z prewencją ser-
cowo-naczyniową w praktyce 
klinicznej, czyli co można zro-
bić by rokowanie było jeszcze 
lepsze”

Sesja plenarna
„Kontrowersje w kardiologii 
prewencyjnej”

Wykład specjalny

Sesja socjologii zdrowia 
i medycyny
„Społeczny kontekst epidemii 
chorób układu krążenia”
 

Sesja pro-kontra
„Kontrowersje w kardiologii 
prewencyjnej”

Sesja Polskiego Forum Pro-
filaktyki
„Co może profilaktyka?”

Sesja zorganizowana dzię-
ki grantowi edukacyjnemu 
Firmy Sanofi
„Co wiemy o epidemiologii, dia-
gnozowaniu i leczeniu hipercho-
lesterolemii rodzinnej w Polsce?”

Sesja satelitarna Firmy Pfizer
„Apiksaban - miejsce w najnow-
szych wytycznych ESC 2016 u pac- 
jentów z migotaniem przed-
sionków – czy wynik randomizo-
wanych badań klinicznych pot- 
wierdzają dane z codziennej 
praktyki lekarskiej?”

Sesja plenarna
„Nowe wytyczne ESC dotyczą-
ce profilaktyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego”

Sesja satelitarna Firmy Bayer
„Nowe wytyczne migotania 
przedsionków i ACCP 2016  
u pacjentów z ryzykiem powi-
kłań zakrzepowo-zatorowych”

Debata
„Czy sport zasługuje na pro-
mocję?”

Debata
„Czy suplementy są zawsze złe? 
Czy ich reklama powinna być 
zakazana?”

Sesja wspólna z Polskim Towa-
rzystwem Lipidologicznym

Sesja plenarna 
„20 lat ustawy antytytoniowej – 
nakreślmy przyszłe linie frontu”

Sesja wspólna z Sekcją Re-
habilitacji i Fizjologii Wysił-
ku PTK
„Skuteczna komunikacja z pa-
cjentem kardiologicznym”

Sesja referatowa

Sesja plenarna 
„Niewykorzystany potencjał 
profilaktyki ChUK”

Sesja referatowa

Sesja plenarna 
„Wyniki dużych polskich ba-
dań epidemiologicznych II”

Sesja plenarna
„Zapobieganie i leczenie niewy-
dolności serca”

SOBOTA 19 XI
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

11.30 - 13.30 Sala A

SESJA PLENARNA
„Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2016”

Przewodniczący: Jacek Kubica, Maria Olszowska, Andrzej Surdacki

1. Jadwiga Nessler
Niewydolność serca

2. Andrzej Wysokiński
Kardioonkologia

3. Zbigniew Kalarus
Migotanie przedsionków

4. Artur Mamcarz
Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego

5. Barbara Cybulska 
Dyslipidemia
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

09.15 - 12.15 Sala B

KURS
„Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu”

Prowadzenie: Magdalena Cedzynska, Dorota Lewandowska, Jakub Łobaszewski, Irena 
Przepiórka

ANKIETA WSTĘPNA

PANEL I: „Dlaczego leczenie z palenia tytoniu jest ważnym elementem postępowania lekarskiego?”

Wprowadzenie: „Tytoń albo zdrowie”

1. Toksykologia dymu tytoniowego
2. Schorzenia odtytoniowe
3. Wielkość ekspozycji na dym tytoniowy ludności Polski
4. Wielkość szkód zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu w Polsce
5. Wpływ palenia tytoniu na procesy leczenia 

PANEL II: „Leczenie uzależnienia od tytoniu”

Wprowadzenie: „Rola lekarza w leczeniu uzależnienia od tytoniu”

A. Uzależnienie
a. Zespół uzależnienia od tytoniu. Objawy abstynencji
b. Model zmiany postaw wobec palenia tytoniu

B. Diagnostyka
a. Ocena ekspozycji na dym tytoniowy
b. Pomiar uzależnienia od tytoniu
c. Ocena faz zaprzestania palenia. Komentarz filmowy
d. Pomiar motywacji do zaprzestania palenia

C. Leczenie
a. Medycyna oparta na dowodach w leczeniu uzależnienia od tytoniu
b. Nikotynowa Terapia Zastępcza
c. Bupropion
d. Inne leki: Cytyzyna
e. Motywacja i wsparcie w leczeniu uzależnienia od tytoniu
f. Krótka Porada Lekarska dla Palaczy (KPLP) - zasada pięciu „P”
g. Rzucanie palenia a masa ciała
h. Populacyjne programy i kampanie wspierające w rzucaniu palenia

ANKIETA KONTROLNA I DySKUSJA
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

11.30 - 13.30 Sala C

SESJA PLENARNA
„Diagnostyka nieinwazyjna w kardiologii”

Przewodniczący:  Paweł Balsam, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Lelakowski

I. Piotr Lipiec
Przyszłość echokardiografii - czy za 20 lat nadal będziemy używać?

1. Agnieszka Olszanecka
Guz w okolicy lewego przedsionka?

2. Wiktoria Wojciechowska
Guz w prawym przedsionku?

3. Aleksander Kusiak
Blok, beleczkowanie czy niescalenie?

4. Maciej Haberka
Zaskakująca diagnoza

5. Agnieszka Sarnecka
Gdzie jest tętnica płucna?

Dyskusja z udziałem: Marcin Grabowski, Lidia Tomkiewicz-Pająk

II. Mateusz Śpiewak
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w kardiologii - współczesne wskazania  
i kierunki rozwoju



13/

PROGRAM PIĄTEK 18 XI

09.30 - 13.30 Sala D

WARSZTATY
„Pułapki analizy statystycznej”

Przewodniczący: Andrzej Pająk

1. Andrzej Pająk 
Dlaczego statystyka jest ważna?

2. Ewa Kawalec
Statystyka opisowa

3. Agnieszka Micek
Porównania, regresja, kowariancja, czyli czy „prosta” analiza jest prosta?    

4. Krystyna Szafraniec
Zmienne zakłócające, interakcje, czyli niebezpieczne związki w analizach wielowymiarowych   
   
5. Maciej Polak
Moc testu i dobór wielkości próby, czyli załóżmy, że 80 przypadków wystarczy

6. Podsumowanie
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

12.30 - 13.30 Sala B

SESJA PLENARNA
„Choroba wieńcowa w codziennej praktyce”

Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Marek Gierlotka, Aldona Kubica

1. Hanna Szwed
Stabilna choroba wieńcowa - jak rozpoznać, czy zawsze decyzje kliniczne opieram o test 
obciążeniowy?

2. Jerzy Krzysztof Wranicz
Prewencja nagłego zgonu po zawale serca

3. Jarosław Zalewski 
Okres po wypisie ze szpitala - co pacjent powinien, co może, czego nie powinien, a czego 
nie może?
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OTWARCIE KONFERENCJI13.45 Sala A

PROGRAM PIĄTEK 18 XI

WyKŁAD INAUGURACyJNy
 

Charalambos Vlachopoulos
(the President of the ARTERY Society)

„Biomarkers in cardiovascular risk assessment”

WyKŁAD INAUGURACyJNy
 

Jarosław Pinkas
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)

„Profilaktyka chorób układu krążenia w Narodowym Programie Zdrowia”

WyKŁAD INAUGURACyJNy 

Maciej Małecki 
(Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego) 

„Cukrzyca - wyzwanie dla pacjenta, lekarza i systemu ochrony zdrowia w Polsce”

WyKŁAD INAUGURACyJNy 

Piotr Hoffman
(Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
„Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”

14.20-14.40 

14.00-14.20 

14.40-15.00 

15.00-15.20 
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

15.30 - 16.30 Sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Servier
„Od prewencji sercowo naczyniowej po niewydolność serca - najważniejsze 
aspekty leczenia”

Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj

1.Charalambos Vlachopoulos 
How to achieve treatment goals in patients with multiple cardiovascular risk factors: focus on 
hypertension and dyslipidemia

2. Stefan Grajek 
Zawał serca i co dalej... 

3. Ewa Straburzyńska-Migaj
Polski pacjent ze skurczową niewydolnością serca - wyzwania stojące przed lekarzem praktykiem
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

15.30 - 16.30 Sala B

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
„Wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych” 

Przewodniczący: Maciej Banach, Piotr Hoffman, Adam Windak

1. Adam Windak 
Dlaczego lekarze rodzinni potrzebują wytycznych postępowania w dyslipidemii?

2. Piotr Jankowski
Wytyczne dotyczące stratyfikacji ryzyka, biomarkerów oraz diagnostyki zaburzeń lipidowych 2016

3. Maciej Banach
Postępowanie niefarmakologiczne i farmakologiczne

4. Współpraca lekarza rodzinnego i specjalisty w opiece nad chorym z zaburzeniami lipidowymi 
 - komentarze ekspertów i dyskusja
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

15.30 - 16.30 Sala C

SESJA PLENARNA
„Nowości w profilaktyce chorób serca i naczyń”

Przewodniczący: Tomasz Hryniewiecki, Zbigniew Kalarus, Andrzej Wysokiński
 

1. Danuta Czarnecka
Czy skurczowe ciśnienie należy obniżać <120 mmHg? Obraz po badaniu SPRINT

2. Andrzej Januszewicz
Leczenie skojarzone we współczesnym leczeniu nadciśnienia tętniczego

3. Marianna Bąk 
Co nowego w diagnostyce i leczeniu cukrzycy?
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

15.30 - 16.30 Sala D

SESJA REFERATOWA

Przewodniczący: Magdalena Kostkiewicz, Agnieszka Młynarska, Jerzy Krzysztof Wranicz

U01 M. Pikala, I. Maniecka-Bryła
15-letnie trendy zmian w utraconych latach życia mieszkanców Polski z powodu chorób ukła-
du krążenia w latach 2000-2014

U02 B. Regulska-Ilow, D. Różanska, A. Waskiewicz, W. Piotrowski, A. Pająk, 
M. Kwaśniewska, K. Kozakiewicz, A. Tykarski, T. Zdrojewski, W. Drygas
Wartosc ładunku glikemicznego diet dorosłych mieszkanców Polski a występowanie czynni-
ków ryzyka chorób sercowo-naczyniowych - wyniki badania WOBASZ II

U03 A. Pietrzycka, J. Bromboszcz, M. Dendura, A. Pabisiak, T. Brzostek
Zmiany stanu antyoksydacyjnego po ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów 
leczonych angioplastyką wiencową z powodu zawału serca

U04 R. Gajda, W. Drygas, K. Biernacka
Czy pulsometry stosowane przez sportowców dyscyplin wytrzymałościowych mogą być war-
tościowym urządzeniem diagnostycznym zaburzeń rytmu serca?

Komisja konkursowa:
Kalina Kawecka-Jaszcz - przewodnicząca
Barbara Cybulska
Andrzej Pająk
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16.40 - 17.40 Sala A

PROGRAM PIĄTEK 18 XI

Sesja satelitarna Firmy Amgen
„Ewolokumab - nowa epoka czy epizod?”
 

Przewodniczący: Dariusz Dudek, Andrzej Rynkiewicz

1. Paweł Burchardt
Statyna i ewolokumab - czyli jak osiągnąć cel terapeutyczny w hipercholesterolemii?

 2. Dariusz Dudek
Terapia ewolokumabem prowadzi do regresji blaszki miażdżycowej - dowody z badania 
GLAGOV

3. Andrzej Rynkiewicz
Co ma udowodnić badanie Fourier?
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16.40 - 17.40 Sala B

PROGRAM PIĄTEK 18 XI

Sesja Instytutu Kardiologii w Warszawie
„Prewencja w praktyce klinicznej”

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Tomasz Hryniewiecki, Andrzej Januszewicz
 

1. Maciej Sterliński 
Migotanie przedsionków – prewencja i najnowsze techniki terapeutyczne

2. Paweł Litwiński 
Zapobieganie kolejnym zaostrzeniom niewydolności serca – wspomaganie i przeszczepianie 
serca

3. Aleksander Prejbisz 
Wtórne i oporne nadciśnienie tętnicze - czy rozszerzona diagnostyka i najnowsze metody 
leczenia zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe?
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

16.40 - 17.50 Sala C

SESJA PLENARNA
„Organizacja opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w Polsce”
 

Przewodniczący: Piotr Hoffman, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski
 

1. Jarosław Kaźmierczak 
Stan polskiej kardiologii

2. Piotr Jankowski
Opieka kompleksowa i koordynowana w kardiologii
 

Dyskusja z udziałem:

Mariusz Gąsior - Kierownik III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Jacek Legutko - Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Krzysztof Łanda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
Wojciech Matusewicz - Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Maciej Miłkowski - Zastępca Prezesa NFZ
Gabriela Sujkowska - Dyrektor Wydziału Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

16.40 - 17.40 Sala D

SESJA PLENARNA
„Wyniki dużych polskich badań epidemiologicznych I”

Przewodniczący: Danuta Czarnecka, Jacek Rysz, Lidia Tomkiewicz-Pająk

1. Andrzej Pająk
EUROASPIRE IV - skuteczność prewencji chorób sercowo-naczyniowych w podstawowej opiece 
zdrowotnej

2. Jacek Jóźwiak
LIPIDOGRAM2015 & LIPIDOGEN2015 - Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne zaburzeń lipi-
dowych oraz wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w warunkach Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej
 
3. Magdalena Kwaśniewska, Wojciech Drygas
Zmiany aktywności fizycznej i ich determinanty w populacji polskich kobiet i mężczyzn w świe-
tle badań WOBASZ

4. Roman Topór-Mądry
Liczba chorujących na cukrzycę w Polsce. Szacunek w oparciu o dane korzystających z opieki 
zdrowotnej
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

18.50 - 19.30 Sala A

Sesja plenarna
„Telemedycyna w kardiologii prewencyjnej”

Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Marek Klocek, Agnieszka Serafin

1. Paweł Balsam 
Potencjał telemedycyny w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia

2. Krzysztof Przewoźniak 
Rozwiązania mobilne wspomagające zaprzestanie palenia tytoniu
 

17.50 - 18.50 Sala A

Sesja satelitarna Firmy MSD
„Leczenie dyslipidemii u chorych po zawale serca”

Przewodniczący: Marcin Barylski, Zbigniew Kalarus
 

1. Zbigniew Kalarus
Co na ten temat mówią nowe wytyczne prewencji i leczenia dyslipidemii ESC?

 2. Marcin Barylski
Stanowisko ekspertów PTK – najważniejsze punkty
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

17.50 - 19.20 Sala B

Sesja wspólna z Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
„Geriatryczne aspekty stosowania leków w prewencji kardiologicznej”

Przewodniczący: Jarosław Drożdż, Barbara Gryglewska, Katarzyna Zatońska

1. Tomasz Grodzicki 
Statyny – czy zawsze u każdego?

2. Barbra Gryglewska
Inhibitory konwertazy – co daje ich przewlekłe stosowanie?

3. Agnieszka Olszanecka
Aspiryna – kiedy stosować i o czym pamiętać?

4. Jarosław Woroń
Prewencja kardiologiczna w geriatrii – punkt widzenia farmakologa

5. Agnieszka Słowik
Przyczynowe leczenie udaru mózgu
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

18.00 - 19.20 Sala C

SESJA PLENARNA
„Wpływ zanieczyszczeń środowiska na schorzenia układu sercowo-naczyniowego”

Przewodniczący: Ewa Konduracka, Jadwiga Nessler

1. Piotr Kleczkowski
Smog - co to jest? Gdzie występuje? Jak się chronić?

2. Mariusz Gąsior
Zanieczyszczenie powietrza a choroby sercowo-naczyniowe w wysoce zurbanizowanej aglo-
meracji. Dane ze Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej

3. Marek Gierlotka, Michał Hawranek
Projekt ostrzeżeń i szybkiego reagowania na podwyższone stężenia potencjalnie szkodliwych 
substancji w powietrzu

Dyskusja z udziałem:

Lidia Gądek - Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki
Wojciech Hanke - Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego
Jarosław Pinkas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP
Tomasz Zdrojewski - Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk
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PROGRAM PIĄTEK 18 XI

17.50 - 19.20 Sala D

SESJA PLENARNA
„Farmakoterapia prewencyjna w kardiologii”
 

Przewodniczący: Marianna Bąk, Kalina Kawecka-Jaszcz, Andrzej Wysokiński

1. Bogusław Okopień 
Kiedy i od jakiego leku rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego? 

2. Grzegorz Opolski
Kiedy i od jakiego leku rozpocząć leczenie choroby wieńcowej?

3. Barbara Idzior-Waluś 
Kiedy i od jakiego leku rozpocząć terapię hipolipemizującą?

4. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 
Kiedy i jak rozpocząć terapię nadwagi i otyłości?
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

10.00 - 10.40 Sala A

Mini-sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Astra-
Zeneca
„Ostry zespól wieńcowy – jak poprawić rokowanie?”

 
Przewodniczący: Piotr Podolec, Marcin Renduda
 
1. Piotr Podolec
Dlaczego należy stosować terapię przeciwpłytkową przez 12 miesięcy po OZW? – najnowsze 
doniesienia

2. Marcin Renduda
Jak zaangażować pacjenta w proces terapeutyczny i poprawę zachowań pro-zdrowotnych?

09.00 - 10.00 Sala A

Sesja Polskiego Forum Profilaktyki
„Co może profilaktyka?”

Przewodniczący: Tomasz Guzik, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Piotr Podolec

1. Marek Sanak 
Genetycznie uwarunkowana długość życia  

2. Tomasz Zdrojewski
Przewidywana długość życia w Polsce

3. Jadwiga Wolszakiewicz
Co może aktywność fizyczna? 

4. Dorota Szostak-Węgierek 
Co może zdrowe odżywianie się?
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09.00 - 10.20 Sala B

Sesja Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
„Problemy z prewencją sercowo-naczyniową w praktyce klinicznej, 
czyli co można zrobić by rokowanie było jeszcze lepsze”

Przewodniczący: Paweł Burchardt, Piotr Buszman, Anna Kabłak-Ziembicka

1. Maciej Wybraniec
Okiem kardiologa interwencyjnego, czyli które nowe techniki będą najprzydatniejsze w przy-
szłości

2. Karolina Kupczyńska
Nowe techniki  i metody obrazowania w kontekście poprawy rokowania pacjentów z choroba-
mi serca

3. Łukasz Krzych
Nefroprotekcja okiem anestezjologa

4. Anna Budaj-Fidecka
Jak optymalizować rokowanie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, czyli jak skutecznie osią-
gać cele terapeutyczne?

5. Paweł Burchardt
Jak najłatwiej poprawić rokowanie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi?

PROGRAM SOBOTA 19 XI
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

09.00 - 10.20 Sala C

DEBATA
„Czy sport zasługuje na promocję?”

Przewodniczący: Krzysztof Chlebus, Jarosław Drożdż, Michał Gałaszek

1. Artur Mamcarz 
Czy sport jest zdrowy?

2. Anna Fijałkowska 
Aktywność fizyczna polskich dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych
 

Dyskusja z udziałem:

Wojciech Drygas - Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
Andrzej Folga - Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
Zbigniew Gaciong - Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii
Lidia Gądek - Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki
Jan Widera - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

09.00 - 10.30 Sala D

SESJA REFERATOWA

Przewodniczący: Małgorzata Bała, Andrzej Ciszewski, Wojciech Hanke

U05 A. Wójcik-Grzeszczuk, Z. Kornacewicz-Jach, M. Michalak, M. Zakrzewski, S. Białek,  
K. Chełstowski, M. Naruszewicz
Dyslipidemia w populacji młodych dorosłych na przykładzie wyników badania ALERT przepro-
wadzonego wśród studentów Pomorskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

U06 A. Kleinrok, M. Kamiński, T. Domanski
Wiedza o czynnikach ryzyka powstawania i rozwoju nadciśnienia tętniczego w populacji osób 
bez nadciśnienia tętniczego

U07 P. Jankowski, M. Kloch-Badełek, D. Dębicka-Dąbrowska, L. Bryniarski, K. Kawecka
-Jaszcz, D. Czarnecka
Diabetes and central blood pressure in coronary patients

U08 O. Barnett, O. Bochar
Level of leptin and interleukin-6 in patients with hypertension and obesity during treatment 
with sartans and statins

U09 A. Marcinkiewicz, W. Hanke, J. Walusiak-Skorupa
Możliwości wykrywania nadciśnienia tętniczego w ramach obowiązkowych badań profilak-
tycznych pracowników

U10 E. Rębowska, M. Kwaśniewska, M. Pikala, M. Pigłowska, R. Gajda, S. Rybka, M. Nowak, 
W. Drygas 
Ocena adaptacji organizmu ludzkiego do powtarzanego wielokrotnie wysiłku wytrzymałościo-
wego podczas sztafety pływackiej

Komisja konkursowa:
Kalina Kawecka-Jaszcz - przewodnicząca
Barbara Cybulska
Andrzej Pająk
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

10.40 - 12.10 Sala A

Sesja zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu Firmy Sanofi
„Co wiemy o epidemiologii, diagnozowaniu i leczeniu hipercholesterolemii 
rodzinnej w Polsce?”

Przewodniczący: Andrzej Pająk, Tomasz Zdrojewski

1. Krzysztof Chlebus
Pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną są wśród nas – dlaczego ich nie zauważamy?

2. Marcin Gruchała
11 lat doświadczeń Krajowego Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku

3. Longina Kłosiewicz – Latoszek
Efekty leczenia hipercholesterolemii rodzinnej u pacjentów poradni specjalistycznej

4. Zbigniew Gaciong 
Alirocumab - przełom w leczeniu hipercholesterolemi rodzinnej

5. Agnieszka Mickiewicz
Porozmawiajmy o praktyce klinicznej 
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

10.40 - 12.10 Sala B

SESJA PLENARNA
„Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej”
 

Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Maciej Haberka, Piotr Jankowski
 

1. Jean-Paul Schmid 
Cardiac rehabilitation must take place in a multidisciplinary team 

2. Telerehabilitacja powinna stać się standardem w kardiologii

Pro – Piotr Buszman
Kontra – Marek Klocek

Dyskusja z udziałem: 

Dariusz Dudek, Krzysztof Łanda, Krzysztof Przewoźniak, Zbigniew Siudak
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

10.40 - 12.10 Sala C

DEBATA
„Czy suplementy są zawsze złe? Czy ich reklama powinna być zakazana?”

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Krystyna Kozakiewicz, Katarzyna Zatońska

1. Katarzyna Stolarz-Skrzypek 
Witaminy i mikroelementy w profilaktyce i leczeniu – co wiemy na pewno?

2. Wojciech Matusewicz
Dostęp do suplementów diety – punkt widzenia AOTMiT

Dyskusja z udziałem: 

Barbara Gryglewska, Roman Topór-Mądry, Małgorzata Zwolińska-Wcisło
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

10.40 - 12.10 Sala D

SESJA PLENARNA
„Niewykorzystany potencjał profilaktyki ChUK”

Przewodniczący: Stanisław Bartuś, Tomasz Guzik, Jacek Jóźwiak

1. Wojciech Hanke 
Niewykorzystany potencjał w zakresie medycyny pracy

2. Maciej Banach 
Niewykorzystany potencjał w zakresie lipidologii

3. Jerzy Gąsowski
Niewykorzystany potencjał w zakresie hipertensjologii

4. Andrzej Ciszewski 
Niewykorzystany potencjał w zakresie zapobiegania grypie i jej powikłaniom

PRZERWA OBIADOWA12.10 -13.10
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PROGRAM SOBOTA 19 XI

SESJA PLAKATOWA I12.10 -13.10

Przewodniczący: Jerzy Gąsowski, Andrzej Ciszewski

P01 M. Kwaśniewska, M. Pikala, W. Bielecki, E. Dziankowska-Zaborszczyk, A. Aranowska, 
A. Waśkiewicz, K. Kozakiewicz, A. Tykarski, A. Pająk, T. Zdrojewski, W. Drygas
Zachowania zdrowotne i wskaźnik zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców Polski. 
Wyniki badania WOBASZ II (2013-2014)
P02 D. Różańska, B. Regulska-Ilow, A. Waśkiewicz, W. Piotrowski, U. Stepaniak, 
M. Kwaśniewska, K. Kozakiewicz, A. Tykarski, T. Zdrojewski, W. Drygas
Związek między wartością ładunku glikemicznego diet dorosłych mieszkańców Polski a czynni-
kami socjo-demograficznymi – wyniki badania WOBASZ II
P03 W. Piotrowski, M. Polakowska, A. Waśkiewicz, A. Cicha-Mikołajczyk
Weryfikacja dziesięcioletniego modelu ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego SCORE w popu-
lacji polskiej
P04 A. Cicha-Mikołajczyk,  W. Piotrowski,  P. Kurjata, A. Piwońska, M. Polakowska
Zmiany umieralności z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2014 w Polsce
P05 P. Nadrowski,  W. Wojakowski, M. Skrzypek, W. Drygas, A. Pająk, T. Zdrojewski,  
A. Tykarski, W. Bielecki,  K. Kozakiewicz
Czy wykształcenie ma związek z profilem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?  
(Badanie WOBASZ II)
P06 A. Besala, M. Kozela, K. Kozakiewicz, A. Tykarski, T. Zdrojewski, W. Drygas, A. Pająk 
Występowanie czynników ryzyka (CzR) chorób układu krążenia (ChUK) a cechy związane  
z wykonywaną pracą. Badanie Wobasz II
P07 M. Kozela, A. Besala, K. Kozakiewicz, A. Tykarski, T. Zdrojewski, W. Drygas, A. Pająk
Korzystanie z opieki zdrowotnej i poradnictwo dotyczące czynników ryzyka (CzR) chorób ukła-
du krążenia (ChUK) a pozycja społeczno-ekonomiczna (SES). Badanie WOBASZ II
P08 P. Dusińska, U. Stepaniak, A. Pająk
Ocena aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
P09 B. Ciabiada, P. Paciej, M. Pikala, M. Bryła, I. Maniecka-Bryła
Ocena zmian w nadumieralności mężczyzn z powodu choroby niedokrwiennej serca w woje-
wództwie łódzkim w latach 1999-2013
P10 P. Jankowski, D. Czarnecka, P. Kozieł, R. Wolfshaut-Wolak, K. Kawecka-Jaszcz, A. Pająk
Practice setting and secondary prevention of coronary artery disease
P11 Z. Gąsior, M. Haberka
Nowy marker ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z zespołem metabolicznym
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SESJA PLAKATOWA II

Przewodniczące: Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Katarzyna Zatońska

P12 K. Jonas, M. Waligóra, T. Zdrojewski,J. Stokwiszewski, A. Sarnecka, P. Podolec, G. Kopeć
Częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów z tętniczym 
nadciśnieniem płucnym
P13 P. Moskal, P. Jankowski, P. Kusak, A. Bednarek, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
NT-proBNP a 24-godzinna prędkość fali tętna oraz ciśnienie centralne
P14 D. Różańska, B. Regulska-Ilow, K. Zatońska, A. Szuba, R. Ilow
Ocena zawartości flawonoidów w dietach wybranej grupy osób z województwa dolnośląskiego 
w zależności od występowania u nich czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
P15 Ł. Reczek, W. Piotrowski, M. Schönborn, S. Janiec, M. Cebeńko, I. Pałasz, A. Olszanecka 
Stosowanie leków przeciwbólowych przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
P16 J. Żak, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
Ocena spożycia magnezu oraz częstości  produktów bogatych w magnez przez pacjentów  
z nadciśnieniem tętniczym
P17 R. Wolfshaut-Wolak, M. Polak, A. Łukaszewska, R. Łysek, E. Brzezicka, W. Misiowiec, 
K. Kawecka-Jaszcz, P. Jankowski, D. Czarnecka, A. Pająk
Ograniczenie funkcjonowania fizycznego u pacjentów po hospitalizacji z powodu choroby 
niedokrwiennej serca (ChNS).Wyniki programu EuroAspire III i IV (EA III i EA IV)
P18 D. Parol, D. Sliż, M. Wełnicki, J. Sobiecki, D. Dąbrowska, M. Pawłowska, A. Mamcarz
Wpływ długoterminowego przestrzegania diety roślinnej na wydolność biegaczy w porównaniu 
do biegaczy wszystkojedzących
P19 A. Piskorz, A. Nowacka, R. Wolfshaut-Wolak, J. Moszkowicz, A. Gniadek
Wybrane czynniki ryzyka ChNS w grupie pielęgniarek aktywnych zawodowo w okresie przed  
i pomenopauzalnym - wyniki wstępne
P20 A. Skrzek, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
Suplementacja preparatów magnezu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
P21 R. Wolfshaut-Wolak, A. Micek, R. Łysek, M. Polak, E. Brzezicka, W. Misiowiec, 
P. Jankowski, D. Czarnecka, A. Pająk
Upośledzenie funkcji nerek u pacjentów po hospitalizacji z powodu choroby niedokrwiennej 
serca (ChNS). Wyniki polskiej części programu EuroAspire IV
P22 M. Weglarz, A. Ratajska, M. Zając, W. Sinkiewicz
Dieta, alkohol i wysiłek fizyczny - ocena wybranych aspektów prewencji wtórnej choroby wień-
cowej u ambulatoryjnych pacjentów poradni kardiologiczneJ

12.10 -13.10
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SESJA PLAKATOWA III

Przewodniczące: Agnieszka Olszanecka, Krystyna Kozakiewicz

P23 J. Zając, M. Koperny, M. Bała
Czy w mediach społecznościowych jest miejsce na rzetelną informację opartą na dowodach 
naukowych?
P24 A. Sarnecka, G. Kopeć, A. Waśniowska, M. Waligóra, K. Knap, A. Lenart-Migdalska,  
N. Palka, P. Podolec
Rozpowszechnienie i znajomość modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej
P25 K. Knap, A. Sarnecka, A. Lenart-Migdalska, N. Palka, P. Podolec, G. Kopeć, P. Iwaszczuk
Wiedza na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród uczniów szkół gimnazjal-
nych z województwa małopolskiego
P26 A. K. Knap, A. Sarnecka, A. Lenart-Migdalska, P. Iwaszczuk, N. Palka, P. Podolec, G. Kopeć
Znajomość objawów i postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu 
wśród gimnazjalistów z terenu województwa małopolskiego
P27 A. Krawczyk-Ożóg, I. Twarda, I. Franczak, Z. Siudak, R. Rajtar, J. Godlewski, D. Dudek
Serce bez dymu – rola edukacji pacjenta i kampanii społecznej w ramach prewencji wtórnej 
zawału serca
P28 M. Broszkiewicz, W. Drygas 
Czy w populacji osób z ZUT poszukującymi terapii w Polsce rozpoznano zjawisko hardening in 
smoking? 
P29 A. Lenart-Migdalska, K. Jasińska, A. Sarnecka, K. Knap, J. Pankalla, A. Paczka, G. Kopeć, 
P. Podolec 
Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród pracowników
P30 D. Studzińska, B. Gryglewska, M. Wojnarowska, J. Paleń, B. Rudel, T. Grodzicki
Ocena stanu funkcjonalnego oraz jakości życia zależnej od zdrowia u starszych chorych z cho-
robą tętnic obwodowych
P31 K. Olszewska, T. Tokarek, J. Łosiak-Pilch, B. Bętkowska-Korpała, D. Dudek 
Globalne funkcjonowanie poznawcze a jakość życia u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu 
TAVI – badanie pilotażowe
P32 J. Żółtańska, M. Bujnowska
Ocena stylu życia jako element prewencji chorób sercowo – naczyniowych (ChSN)
P33 D. Kałka, Z. Domagała, L. Rusiecki, P. Dąbrowski, T. Sebzda, S. Woźniak, A. Biełous
-Wilk, M. Poręba, P. Kolęda, W. Pilecki
Rola aktywności komunikacyjnej w utrzymaniu należnego wskaźnika masy ciała u młodych dorosłych

12.10 -13.10
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SESJA PLAKATOWA IV

Przewodniczące: Wiktoria Wojciechowska, Anna Kabłak-Ziembicka

P34 D. Stettner-Leonkiewicz, A. Głowniak, E. Dobrzańska, A. Wojtkowska, A. Wysokiński
Ocena stopnia nawodnienia i odżywienia za pomocą impedancji bioelektrycznej u chorych  
z kardiomiopatią rozstrzeniową
P35 O. Kruszelnicka-Kwiatkowska, B. Bobrowska, B. Chyrchel, A. Surdacki, J. Nessler
Współistniejąca przewlekła choroba nerek usposabia do podwyższonego obciążenia następ-
czego lewej komory u chorych z degeneracyjnym zwężeniem zastawki aortalnej
P36 A. Nowak, Z. Nowak, C. Kucio
Wpływ hipoksji normobarycznej na tolerancję wysiłkową pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową
P37 D. Stettner-Leonkiewicz, E. Grywalska, J. Roliński, A. Wysokiński  
Częstość występowania komórek T, NK, NKT we krwi obwodowej u chorych z idiopatyczną 
kardiomiopatią rozstrzeniową 
P38 R. Wolfshaut-Wolak, A. Micek, R. Łysek, P. Jankowski, D. Czarnecka, A. Pająk
Wystąpienie podwyższonego stężenia NTproBNP (N-Terminal pro b-type Natriuretic Peptide)  
u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Wyniki pol-
skiej części projektu EuroAspire IV
P39 B. Franczyk., A. Gluba-Brzózka, M. Banach, J. Rysz
Objętość lewego przedsionka a ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u chorych diali-
zowanych
P40 J. Ruszkowska, W. Drygas
Czy Rower miejski ma szansę stać się skutecznym sposobem zwiększenia poziomu aktywności 
fizycznej osób o niskim statusie ekonomicznym?
P41 A. Grochowska, A. Goch, A. Żdanuk, K. Klimkiewicz-Wszelaki, K. Kędziora-Kornatowska
Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na zmianę tolerancji wysiłku i oceny zmęczenia pacjentów 
po zawale serca
P42 M. Bujnowska, M. Maćków, J. Żółtańska
Pacjent jako modyfikowalny czynnik ryzyka OZW
P43 I. Kara, T. Maksymiuk
Podstawowa kardioprotekcja, a źródła wiedzy o chorobie u pacjentów z cukrzycą t.2
P44 M. Maćków, M. Bujnowska, A. Wysowska  
Spożycie produktów zawierających Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe przez osoby po 
zawale mięśnia sercowego

12.10 -13.10
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12.00 - 13.00

12.20 - 12.50

Sala B

Sala A

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji

Sesja lunchowa zorganizowana dzięki grantowi edukacyjnemu
Firmy Boehringer-Ingelheim
„Dabigatran – nowa era terapii przeciwkrzepliwej”
 

Przewodniczcy: Rafał Drwiła, Piotr Podolec
 

Piotr Podolec
Współczesna prewencja farmakologiczna udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków 
– NOAC
 
Rafał Drwiła
Stany nagłe a odwracanie terapii przeciwkrzepliwej
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13.10 - 14.10 Sala A

Sesja satelitarna Firmy Pfizer
„Apiksaban - miejsce w najnowszych wytycznych ESC 2016 u pacjentów  
z migotaniem przedsionków - czy wynik randomizowanych badań 
klinicznych potwierdzają dane z codziennej praktyki lekarskiej?”
 

Przewodniczący: Stefan Grajek

1. Ewa Straburzyńska Migaj
Leczenie przeciwkrzepliwe w świetle wytycznych ESC 2016 dotyczących postepowania u pa-
cjentów z migotaniem przedsionków – najlepszy wybór pomiędzy skutecznością a ryzykiem 
krwawień

2. Stefan Grajek
Rejestry z codziennej praktyki (RWD) – czy potwierdzają dane uzyskane z randomizowanych 
badań klinicznych

Dyskusja
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13.10 - 13.40 Sala B

WyKŁAD SPECJALNy

Przewodniczącty: Anna Fijałkowska, Wojciech Matusewicz

Tomasz Zdrojewski 
Stan zdrowia polskiej populacji
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13.10 - 14.10 Sala C

Sesja wspólna z Polskim Towarzystwem Lipidologicznym

Przewodniczący: Barbara Cybulska, Bogusław Okopień, Andrzej Wysokiński

1. Paweł Burchardt
Najnowsze leki w leczeniu zaburzeń lipidowych: ETC-1002 oraz RVX208. 
Czy istnieje szansa na skuteczne leczenie skojarzone? 

2. Maciej Banach
Aktualizacja rekomendacji International Lipid Expert Panel (ILEP) dotyczących nietolerancji 
statyn, czego możemy się spodziewać w styczniu 2017 roku? 

3. Tomasz Guzik
Trudny pacjent z zaburzeniami lipidowymi - czyli jaki i jak go leczyć?
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13.10 - 14.10 Sala D

SESJA REFERATOWA

Przewodniczący: Jerzy Gąsowski, Agnieszka Olszanecka, Wiktoria Wojciechowska

U11 R. Badacz, A. Kabłak-Ziembicka, M. Urbańczyk-Zawadzka, R. Banys, P. Musiałek, 
P. Pieniażek, M. Trystuła, K. Żmudka, T. Przewłocki
Wpływ rewaskularyzacji w zakresie tętnicy szyjnej wewnętrznej jako prewencji udaru mózgu, 
na funkcje poznawcze oraz perfuzję mózgowia u pacjentów z objawowym zwężeniem tętnicy 
szyjnej wewnętrznej

U12 A. Puch, T. Grodzicki, M. Rutkowski, P. Bandosz, B. Wyrzykowski, P. Hoffman, 
Z. Gaciong, B. Solnica, B. Wojtyniak, T. Zdrojewski
Rozpowszechnienie rozpoznanej niewydolności serca oraz podwyższonych wartości NTproB-
NP w Polsce - wyniki badania NATPOL 2011 

U13 P. Nadrowski, W. Wojakowski, M. Skrzypek, W. Drygas, A. Pająk, T. Zdrojewski, 
A. Tykarski, W. Bielecki, K. Kozakiewicz
Zależność między dochodem a profilem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych  
(Badanie WOBASZ II)

U14 A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
Obiektywna i subiektywna ocena funkcjonowania fizycznego (FF) a umieralność z powodu 
chorób układu krążenia (ChUK). Badanie HAPIEE

Komisja konkursowa:
Łukasz Krzych - przewodniczący
Anna Budaj-Fidecka
Maciej Haberka
Maciej Wybraniec
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14.10 - 14.55 Sala A

Sesja satelitarna Firmy Bayer
„Nowe wytyczne migotania przedsionków i ACCP 2016 u pacjentów 
z ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych”

Przewodniczący: Leszek Bryniarski

1. Leszek Bryniarski
Praktyczne zastosowanie wytycznych migotania przedsionków

2. Piotr Lodziński
Praktyk –praktykom-  moje doświadczenie z Xarelto

3. Wojciech Sydor
Praktyczne zastosowanie wytycznych ACCP
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13.40 - 14.40 Sala B

SESJA PRO-KONTRA
„Kontrowersje w kardiologii prewencyjnej”
 

Przewodniczcy: Magdalena Kostkiewicz, Artur Mamcarz, Dorota Szostak-Węgierek
 

1. Dieta pozbawiona mięsa jest najlepszym wyborem w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

     Tak – Daniel Śliż
     Nie – Andrzej Pająk

Dyskusja z udziałem: 

Marianna Bąk, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Jacek Rysz
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14.10 - 15.10 Sala C

Sesja wspólna z Sekcją Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK
„Skuteczna komunikacja z pacjentem kardiologicznym”

Przewodniczący: Zbigniew Eysymontt, Agnieszka Mawlichanów, Jadwiga Wolszakiewicz

 1. Anna Mierzyńska
Dlaczego pacjenci nas nie słuchają? Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń lekarskich 
w praktyce kardiologa 

2. Marta Lizis-Młodożeniec
Jak rozmawiać? Elementy dialogu motywującego w komunikacji z pacjentem kardiologicznym
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14.10 - 15.10 Sala D

SESJA PLENARNA
„Zapobieganie i leczenie niewydolności serca”
 

Przewodniczący: Jadwiga Nessler, Jacek Rysz, Andrzej Surdacki

1. Ewa Straburzyńska-Migaj
Niewydolność serca - jak zapobiegać wystąpieniu u osób po zawale serca?

2. Marek Klocek 
Niewydolność serca - jak zapobiegać wystąpieniu u osób bez choroby niedokrwiennej serca?

3. Jarosław Drożdż
Farmakoterapia niewydolności serca - jak poprawić rokowanie?
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15.10 - 16.25 Sala A

SESJA PLENARNA
„Nowe wytyczne ESC dotyczące profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego”
 

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Agnieszka Serafin
 

1. Maciej Haberka 
Co nowego w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego?

2. Katarzyna Olszewska 
Co nowego w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu?

3. Roman Topór-Mądry 
Co nowego w zakresie diety i aktywności fizycznej?

4. Marek Klocek 
Co nowego w nadciśnieniu tętniczym?

5. Agnieszka Sarnecka
Co nowego w farmakoterapii prewencyjnej?

6. Andrzej Pająk 
Wytyczne dotyczące polityki zdrowotnej Państwa
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15.10 - 16.40 Sala B

Sesja socjologii zdrowia i medycyny
„Społeczny kontekst epidemii chorób układu krążenia”

Przewodniczący: Łukasz Krzych, Zofia Słońska, Beata Tobiasz-Adamczyk 

1. Zofia Słońska 
Etiologia i przebieg chorób układu krążenia w ujęciu społecznym

2. Michał Skrzypek  
Uwarunkowania efektywności kardiologicznych interwencji prewencyjnych w świetle kardiolo-
gii behawioralnej. Analiza socjomedyczna

3. Wojciech Bielecki 
Czy i jak doświadczanie choroby wpływa na poziom wiedzy z zakresu profilaktyki chorób 
serca i naczyń?

4. Włodzimierz Piątkowski 
Choroby układu krążenia w świadomości potocznej

5. Agnieszka Borowiec
Zdrowotne style życia warszawskiej klasy średniej i ich społeczno-demograficzne uwarunko-
wania

Dyskusja
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15.10 - 16.40 Sala C

SESJA PLENARNA
„20 lat ustawy antytytoniowej – nakreślmy przyszłe linie frontu”

Przewodniczący: Krzysztof Chlebus, Lidia Gądek, Witold Zatoński
 

1. Andrzej Wojtyła, Tomasz Zdrojewski
Wprowadzenie 

2. Krzysztof Przewoźniak
XX lat ustawy antytytoniowej

Dyskusja z udziałem:

Piotr Jankowski - Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła - Senator, były Minister Zdrowia, były Główny Inspektor Sanitarny
Tomasz Zdrojewski - Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk
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15.10 - 16.10 Sala D

SESJA PLENARNA
„Wyniki dużych polskich badań epidemiologicznych II”

Przewodniczący: Barbara Małecka, Agnieszka Młynarska

1. Krystyna Kozakiewicz
Zróżnicowanie regionalne występowania wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego wg SCORE 
w zależności od pozycji socjoekonomicznej - badanie WOBASZ II

2. Magdalena Kozela
Jakość życia u niepracujących osób w średnim wieku a umieralność z powodu chorób układu 
krążenia w populacji Krakowa. Badanie HAPIEE

3. Katarzyna Zatońska
Częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej w populacji badania PURE - 
Polska
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ZAKOńCZENIE KONFERENCJI16.40 - 16.55 Sala A

Przewodniczący: Wojciech Drygas, Piotr Jankowski, Agnieszka Młynarska, 
Andrzej Pająk, Roman Topór-Mądry

 

Daniel Śliż
Najlepsze doniesienia naukowe, najistotniejsze opinie, nierozwiązane kontrowersje w czasie 

„Konferencji Kardiologia Prewencyjna 2016”

 

OGŁOSZENIE WyNIKÓW KONKURSU NA PREZENTACJE PLAKATOWE 

O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI NAUKOWEJ

OGŁOSZENIE ZWyCIĘZCy W KONKURSIE 

O GRANT „EUROPREVENT 2017” 
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ZAPRASZAMY

do udziału w kolejnej

X Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Kardiologia Prewencyjna 2017
- wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”

która odbędzie się

17-18 listopada 2017 roku
w Krakowie
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15-letnie trendy zmian w utraconych latach życia mieszkanców Polski z powodu chorób 
układu krążenia w latach 2000-2014

M. Pikala, I. Maniecka-Bryła
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Epidemiologii i Biostatystyki

CEL
Celem badania jest określenie trendów zmian w utraconych latach życia mieszkańców Polski z powodu  
chorób układu krążenia.

MATERIAŁ I METODy
Materiałem badawczym jest baza danych utworzona na podstawie 2 587 141 kart zgonów z powodu chorób 
układu krążenia mieszkańców Polski w latach 2000-2014. Do obliczenia utraconych lat życia zastosowano 
wskaźniki SEYLLp (Standard Expected Years of Life Lost per living person) oraz SEYLLd (per death). Analiza 
trendów przeprowadzona została za pomocą modeli joinpoint.

WyNIKI
Liczba utraconych lat życia z powodu chorób układu krążenia zmniejszała się w latach 2000-2014 w przecięt-
nym rocznym tempie -0,8% w grupie mężczyzn i -1,2% w grupie kobiet. W 2014 roku SEYLLp wynosił 721,4 
lat na 10 tys. mężczyzn i 475,6 na 10 tys. kobiet, SEYLLd zaś 17,0 lat na 1 zmarłego mężczyznę oraz 10,4 roku 
na 1 zmarłą kobietę. Trendy SEYLLp dla najważniejszych grup przyczyn przedstawia Rycina 1.

WNIOSKI
W redukcji liczby utraconych lat życia mieszkańców Polski z powodu chorób układu krążenia największy 
udział mają choroba niedokrwienna serca oraz choroby naczyń mózgowych. Od 10 lat wzrasta systematycz-
nie liczba utraconych lat życia z powodu niewydolności serca. 
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Wartosc ładunku glikemicznego diet dorosłych mieszkanców Polski a występowanie 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych - wyniki badania WOBASZ II

B. Regulska-Ilow1, D. Różanska1, A. Waskiewicz2, W. Piotrowski2, A. Pająk3, M. Kwaśniewska4, 
K. Kozakiewicz5, A. Tykarski6, T. Zdrojewski7, W. Drygas2,8

1Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
3Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
4Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
7Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
8Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Wysoki ładunek glikemiczny (ŁG) diety sprzyja rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) oraz cukrzycy 
typu 2.

CEL PRACY
Ocena związku między wartością ŁG diet w populacji dorosłych Polaków a występowaniem czynników ryzyka 
ChSN.

MATERIAŁ I METODy
Grupę badaną stanowiło 5690 uczestników badania WOBASZ II, u których oceniono sposób żywienia me-
todą wywiadu z ostatnich 24 h poprzedzających badanie oraz poziom wybranych czynników ryzyka ChSN.

WyNIKI
Diety kobiet (K) i mężczyzn (M) z nadwagą, otyłością i otyłością brzuszną miały istotnie mniejszy ŁG (odp. 
K: 120, 120, 122 g; M: 163, 157, 161) niż diety osób bez tych nieprawidłowości (odp. K: 130, 126, 129 g; M: 
170, 167, 174 g). Stwierdzono istotnie mniejsze wartości ŁG diety u osób z nieprawidłową glikemią na czczo, 
cukrzycą oraz nadciśnieniem tętniczym (odp. K: 118, 105, 118 g; M: 157, 134, 157 g) w porównaniu do diet 
osób zdrowych (odp. K: 126, 126, 128 g; M: 168, 168, 170 g). Diety osób, będących na diecie odchudzającej 
lub niskotłuszczowej/przeciwcukrzycowej miały niższy ŁG niż diety pozostałej grupy osób. Diety M o niskim 
stężeniu cholesterolu HDL we krwi miały większy ŁG niż M o prawidłowym jego stężeniu. Diety K o wysokim 
stężeniu cholesterolu całkowitego i LDL miały mniejszy ŁG niż K o prawidłowym ich stężeniu.

WNIOSKI
Wyniki badania sugerują, że osoby u których występowały wybrane czynniki ryzyka ChSN, w porównaniu do 
osób bez tych nieprawidłowości, modyfikowały skład diety, mający wpływ na wartość ŁG.

U02SESJA REFERATOWA
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Zmiany stanu antyoksydacyjnego po ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej  
pacjentów leczonych angioplastyką wiencową z powodu zawału serca

A. Pietrzycka1, J. Bromboszcz2, M. Dendura3, A. Pabisiak2,3, T. Brzostek4

1Zakład Cytobiologii, Katedry Farmakobiologii, Wydział Farmaceutyczny, UJ CM
2Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych AWF
3Osrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Kardiologicznej REMED
4CM UJ Wydział Nauk o Zdrowiu 

WSTĘP  
Stres oksydacyjny jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Istnieją doniesienia o pozytywnym 
wpływie wysiłku fizycznego na obniżenie stresu oksydacyjnego. Celem badania było określenie wpływu treningu 
kardiologicznego na stan wybranych wskaźników obrony antyoksydacyjnej pacjentów po zawale serca.

MATERIAŁ I METODy
Grupę badawczą stanowiło 25 mężczyzn w wieku 40-65 lat leczonych angioplastyką wieńcową (PCI) z powodu 
świeżego zawału mięśnia serca, uczestniczących w 8 tygodniowym treningu fizycznym rehabilitacji ambula-
toryjnej, w okresie do 2 miesięcy od wystąpienia zawału. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych mężczyzn 
dobranych wiekowo, poddanych 8 tygodniowej obserwacji. Materiał do badań stanowiła krew żylna pobrana 
na czczo, po uzyskaniu zgody badanego. W pierwszym i drugim pomiarze zbadano poziom całkowitego poten-
cjału antyoksydacyjnego osocza (FRAP - Ferric Reduction Ability of Plasma) oraz stężenie glutationu całkowi-
tego (GSH). W hemolizatach erytrocytów zmierzono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (E SOD) i katalazy  
(E CAT) oraz stężenie glutationu (eGSH). Ponadto zbadano wskaźniki istotne dla ryzyka chorób układu krążenia: 
morfologię krwi, poziom fibrynogenu, cholesterolu, glukozy, wielkość frakcji wyrzutowej, poziom wydolności 
fizycznej.

WyNIKI
Wartości wybranych wskaźników stanu antyoksydacyjnego przed i po treningu u chorych oraz przed i po ob-
serwacji u zdrowych nie uległy zmianie. Istotne potreningowe zwiększenie frakcji wyrzutowej (p<,005) i wydol-
ności fizycznej (p<,001) u chorych potwierdziło skuteczność treningu.
W analizie porównawczej grup w pierwszym pomiarze u chorych stwierdzono istotnie wyższy poziom FRAP 
(p<,05) i eGSH (p<,05) oraz istotnie niższy poziom GSH (p<,01) osoczowego, natomiast nie obserwowano różnic 
w aktywności enzymów: E CAT i E SOD.
Po treningu u chorych poziom FRAP nadal pozostawał istotnie wyższy (p<,01), a poziom GSH osoczowego 
istotnie niższy (p<,05), natomiast poziom eGSH i aktywność E CAT nie wykazały istotnej różnicy w porównaniu 
ze zdrowymi. Zaobserwowano natomiast istotny wzrost aktywności E SOD (p<,05) w porównaniu ze zdrowymi.

WNIOSKI
Po 8 tygodniowym treningu fizycznym, pomimo istotnej poprawy parametrów wydolnościowych nie stwier-
dzono istotnej zmiany stanu antyoksydacyjnego u chorych w porównaniu do wartości wyjściowych. Stwierdzo-
no utrzymanie zmian FRAP i GSH w osoczu oraz CAT w erytrocytach po treningu w porównaniu z wartościami 
tych wskaźników u zdrowych po obserwacji. Istotna różnica wartości E SOD u chorych w porównaniu do jej 
wartości u zdrowych w drugim badaniu była spowodowana głównie wzrostem jej aktywności u chorych po 
treningu.
Zaobserwowano dużą zmienność wskaźników obrony antyoksydacyjnej u poszczególnych pacjentów po za-
wale serca, która utrzymuje się także po cyklu treningowym. W grupie zdrowych nie zaobserwowano takiej 
zmienności osobniczej. 
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Czy pulsometry stosowane przez sportowców dyscyplin wytrzymałościowych mogą być 
wartościowym urządzeniem diagnostycznym zaburzeń rytmu serca?

R. Gajda, W. Drygas, K. Biernacka
Centrum Kardiologii Sportowej przy Centrum Medycznym Gajda-Med

Miliony aktywnych fizycznie osób na świecie używają pulsometrów do kontroli intensywności treningu.  
Na podstawie ich wskazań często podejrzewają wystąpienia tachykardii czy też arytmii.

CEL
Ocena przydatności pulsometrów w rozpoznawaniu wysiłkowych zaburzeń rytmu serca u sportowców.

METODy
Badaniu poddano 142, w większości bezobjawowych, sportowców dyscyplin wytrzymałościowych (biegaczy  
i kolarzy) w wieku 18-51 lat. Celem weryfikacji diagnozy, każdy sportowiec wykonał trening z założonym jedno-
cześnie holterem EKG i pulsometrem.

WyNIKI
Badania ujawniły, że średni rytm serca w trakcie wysiłku fizycznego był dokładnie wskazywany przez wszystkie 
rodzaje pulsometrów, a wskazania pulsometra i holtera EKG były zbieżne. Pojedyncze pobudzenia komorowe 
i nadkomorowe były niewidoczne na pulsometrach. U 45% sportowców pulsometry wskazały nieuzasadnione, 
wysokie, krótkotrwałe wzrosty wartości rytmu serca, które nie miały odzwierciedlenia w badaniu holterow-
skim. Były to artefakty.
Tylko u jednego sportowca potwierdzono objawową tachyarytmię (nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-ko-
morowy węzłowy) widoczną na obu urządzeniach, która zmusiła go do zaprzestania treningu.

WNIOSKI
Pulsometry nie są odpowiednim urządzeniem do monitorowania i rozpoznawania arytmii serca w trakcie wy-
siłku u sportowców bezobjawowych. W przypadku podejrzenia arytmii u tych pacjentów proponuje się wyklu-
czający algorytm postępowania (m. in. trening z założonym jednocześnie holterem EKG i pulsometrem). 
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Dyslipidemia w populacji młodych dorosłych na przykładzie wyników badania ALERT 
przeprowadzonego wśród studentów Pomorskiego i Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

A. Wójcik-Grzeszczuk1, Z. Kornacewicz- Jach1, M. Michalak1, M. Zakrzewski1, S. Białek2,  
K. Chełstowski3, M. Naruszewicz4

1Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
2Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
4Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

WSTĘP
Choroby układu sercowo-naczyniowego, obok nowotworów, stanowią najważniejszą przyczynę zgonów w po-
pulacji osób dorosłych w Polsce. W latach 2002-2011 nie zaobserwowano znaczącego zmniejszenia częstości 
występowania dyslipidemii. Zasadne wydaje się ukierunkowanie profilaktyki na modyfikowalne czynniki ryzyka.

CEL BADANIA
Ocena częstości występowania modyfikowalnych czynników ryzyka miażdżycy w populacji młodych dorosłych 
w ramach Programu Narodowy Alert Cholesterolowy, skierowanego do studentów uczelni medycznych w Pol-
sce, ze szczególnym uwzględnieniem występowania dyslipidemii i jej związków z wybranymi czynnikami ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych.

MATERIAŁ I METODy
Przebadano 1510 studentów (1185 kobiet, 325 mężczyzn) Pomorskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu  
Medycznego w wieku 18-30 lat. Czynniki ryzyka oceniono na podstawie przygotowanej ankiety, wyników badań 
laboratoryjnych (lipidogram, glukoza, AST,ALT, CRP, kreatynina, homocysteina i fibrynogen), pomiarów ciśnie-
nia tętniczego i tętna oraz antropometrycznych (obwód pasa i bioder, wzrost, masa ciała).

WyNIKI
Cholesterol całkowity >200 mg/dl - 24,7% , LDL> 115 mg/dl- 21,9%, nieprawidłowy poziom HDL (<50mg/dl dla 
kobiet i <40mg/dl dla mężczyzn)- 11%, trójglicerydy >150 mg/dl- 10,86% . Podwyższone stężenie cholesterolu 
całkowitego wiązało się z podwyższonym poziomem tróglicerydów, HDL i LDL, wyższymi wartościami ciśnienia 
tętniczego. Podwyższony poziom LDL i nieprawidłowy poziom HDL są ponadto związane z wyższą masą ciała, 
BMI oraz obwodem pasa i bioder.

WNIOSKI
Uzyskane wyniki potwierdziły szerokie występowanie dyslipidemii w populacji młodych dorosłych. 
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Wiedza o czynnikach ryzyka powstawania i rozwoju nadciśnienia tętniczego w populacji 
osób bez nadciśnienia tętniczego

A. Kleinrok, M. Kamiński, T. Domański
Oddział Kardiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

WSTĘP
Nadciśnienie tętnicze (NT) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w populacji osób dorosłych na świecie. 
Znaczącą rolę w jego patogenezie odgrywają czynniki związane ze stylem życia. Warunkiem skutecznego zapo-
biegania jego wystąpienia lub spowolnienia rozwoju jest posiadanie odpowiedniej wiedzy przez społeczeństwo.

MATERIAŁ I METODy
Badanie przeprowadzono w populacji 929 osób dorosłych z terenu Lubelszczyzny, które nie miały rozpoznane-
go NT. Od każdego badanego zebrano dane socjodemograficzne, dokonano pomiarów antropometrycznych, 
zmierzono ciśnienie tętnicze oraz tętno. Oceniono wiedzę za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety.

WyNIKI
Błędną wiedzę o wpływie na powstawanie i rozwój NT miało w przypadku spożywania alkoholu 16,9% bada-
nych, kawy 58,8%, palenia papierosów- 70,9%, spożywania dużej ilości soli- 10,3%, dużej ilości tłuszczów- 82,7%, 
nieregularnie spożywania posiłków- 46,4%, spożywania małej ilości błonnika i warzyw oraz odtłuszczonych 
produktów białkowych- 26,2%, nadwagi i otyłości-5,1%, poziomu cholesterolu-5,7%, aktywności fizycznej- 
10,9%, stresującego trybu życia- 6,5%

WNIOSKI
Nieprawidłowa wiedza z zakresu czynników sprzyjających NT dotyczyła szczególnie podwyższonego poziomu 
cholesterolu, spożywania nadmiernej ilości tłuszczu, palenia tytoniu oraz picia kawy. Nie znaleziono wspólnych 
cech osób, które błędnie odpowiadały na kolejne pytania. Konieczna jest intensywna edukacja społeczeństwa 
na temat nadciśnienia tętniczego.
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Diabetes and central blood pressure in coronary patients

P. Jankowski, M. Kloch-Badełek, D. Dębicka-Dąbrowska, L. Bryniarski, K. Kawecka-Jaszcz, 
D. Czarnecka
I Department of Cardiology, Interventional Electrocardiology and Hypertension, Jagiellonian University Medical College

BACKGROUND
Relative (represented by pulsatility) as well as absolute (pulse pressure, PP) changes of central blood pressure 
(BP) were shown to predict cardiovascular complications in coronary patients. However, the influence of dia-
betes on the values of BP-derived indices is unknown. 

METHODS
The study group consisted of 1239 patients with CAD (988 men and 251 women; mean age: 58.6±10.1 years) 
undergoing coronary angiography. Demographic and clinical information as well as cuff brachial and invasive 
ascending aortic BP during catheterization were obtained. Diabetes was defined as being treated for diabetes 
or having fasting glucose ≥ 7.0mmol/l. We defined pulsatility as the ratio of PP to mean BP and pulsatility index 
as the ratio of PP to diastolic BP. 

RESULTS
Diabetes was present in 222 (17.9%) patients. Among them 84 (37.8%) were prescribed insulin, 96 (43.2%) oral 
drugs, and 42 (18.9%) only diet. Β-blockers were prescribed to 82.4% vs 87.2% (p=NS), ACE-inhibitors/sartans 
to 75.2% vs 57.6% (p<0.05), Ca blockers to 21.2% vs 15.7% (p<0.05), diuretics to 41.0% vs 20.1% (p<0.05), for 
diabetics and non-diabetics respectively. The effect of diabetes on central pressure is presented in the table.  
Diabetes was not independently related to the value of peripheral BP-derived indices.

* Age, sex, brachial systolic and diastolic BP, ejection fraction, extent of coronary atherosclerosis, NYHA class, heart rate, 
creatinine level, risk factors and treatment are included in the model.

CONCLUSION
Diabetes is independently related to the higher values of central PP, pulsatility and pulsatility index. This may 
contribute to higher CV risk in diabetics.

BP – related variables
The mean difference between diabetics and non-diabetics 

(95% CI)

Univariate Multivariate *

Systolic blood pressure [mmHg] 4.37 (1.03 - 7.70) 2.28 (-1.22 - 5.78)

Diastolic blood pressure [mmHg] -1.16 (-2.82 - 0.50) -1.11 (-2.98 - 0.76)

Mean blood pressure [mmHg] 0.66 (-1.34 - 2.66) 0.01 (-2.22 - 2.23)

Pulse pressure [mmHg] 5.53 (2.89 - 8.17) 3.39 (0.80 - 5.99)

Pulsatility  0.05 (0.03 - 0.08) 0.03 (0.01 - 0.06)

Pulsatility index 0.09 (0.05 - 0.13) 0.06 (0.02 - 0.10)
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Level of leptin and interleukin-6 in patients with hypertension and obesity during treat-
ment with sartans and statins

O. Barnett, O. Bochar
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv ,Ukraine

BACKGROUND
Sartans reduce the relative risk of myocardial infarction by 15-20%, heart failure – by 29-40%, of stroke 
– by 23% and cardiovascular mortality. Telmisartan have antihypertensive action and normalize levels of 
adipokines. Lower dose of olmesartan in contrast to telmisartan, has a pronounced antihypertensive and 
anti-inflammatory effect. 

OBJECTIVE IS TO evaluate the dynamics of leptin, IL-6 and lipid spectrum of the blood in in these patients in 
appointment to olmesartan or telmisartan in combination with atorvastatin. 

MATERIALS AND METHODS
The study involved 50 patients. Patients were divided into two groups and were prescribed treatment. 
During 12 weeks they took telmisartan or olmesartan in combination with atorvastatin. There were 28 wo-
men and 22 men, mean age – 58.2±0.97 years. 

RESULTS
Appointment of atorvastatin in the combination of olmesartan or telmisartan led to a significant reduction 
in cholesterol levels (TH) (p<0.01) and LDL cholesterol (p<0.05). An important feature of these drugs is a 
property to not only positive effecton reducing systolic and diastolic blood pressure, but also the ability to 
reduce levels of leptin (p<0.01) and IL-6 (p<0.01), which improves the general condition of patients. 

CONCLUSIONS
In patients with hypertension combined with obesity while taking olmesartan or telmisartan in treatment 
with atorvastatin for 12 weeks, mark significant improvement in lipid metabolism by reducing levels of TH, 
LDL, level in interleukin-6 in all groups of patients and decrease level of leptin.
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Możliwości wykrywania nadciśnienia tętniczego w ramach obowiązkowych badań profi-
laktycznych pracowników

A. Marcinkiewicz, W. Hanke, J. Walusiak-Skorupa
Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Problem niewystarczającej skuteczności prewencji nadciśnienia w Polsce należy rozwiązać wykorzystując  
w pierwszej kolejności możliwości organizacyjno-prawne obecnego systemu opieki zdrowotnej. Postrzegany 
głównie dla ochrony przed szkodliwościami zawodowymi system służby medycyny pracy daje niepowta-
rzalną szansę działań profilaktycznych ukierunkowanych na całkowite zdrowie pracujących, a więc także 
choroby pośrednio związane z pracą, jak nadciśnienie tętnicze. 

W Polsce badania profilaktyczne pracowników są obowiązkowe, powszechne i cyklicznie powtarzane. 
W 2014 roku aktualne orzeczenia lekarskie miało obowiązek posiadać niemal 12,5 mln pracowników,  
co stanowi 40% ludności powyżej 15 r.ż. W 2014 roku wykonano ponad 4,5 miliona badań pracowników. 
Cykliczność badań, a także obowiązek zgłoszenia się na ponowne badanie wyznaczone w krótszym terminie, 
daje niepowtarzalną możliwość wdrożenia skutecznej interwencji. 
Przeprowadzone na grupie 1010 osób badanie wskazało wysoki potencjał lekarzy medycyny pracy do sku-
tecznej prewencji: u 27 osób (3,3% bez nadciśnienia w wywiadzie) rozpoznano potwierdzone następnie 
przez lekarza POZ wcześniej nieuświadomione nowe przypadki nadciśnienia tętniczego. U 23 osób (11,3% 
z już rozpoznanym nadciśnieniem) wykryto nieskuteczną terapię nadciśnienia tętniczego, potwierdzoną  
i skorygowaną następnie przez lekarza POZ.
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Ocena adaptacji organizmu ludzkiego do powtarzanego wielokrotnie wysiłku wytrzyma-
łościowego podczas sztafety pływackiej

E. Rębowska1, M. Kwaśniewska1, M. Pikala3, M. Pigłowska4, R. Gajda5, S. Rybka6, 
M. Nowak1, W. Drygas2,1

1Zakład Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie 
3Zakład Epidemiologii i BiostatystykiUniwersytetu Medycznego w Łodzi
4Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
5Centrum Medyczne GAJDA-MED. W Pułtusku
6Gabinet Lekarski w Śremie / Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala w Śremie 

Znajomość adaptacji do wielogodzinnego wyczerpującego wysiłku pływackiego jest bardzo skromna (Drygas 
i wsp. 2015). Autorzy pracy przeprowadzili badania u uczestników maratonu na rzece Warcie, którzy ustano-
wili rekord Guinessa w pływaniu sztafetowym. Oceniano zmiany morf krwi, wsk biochem, układu krzepnię-
cia, antropometr oraz czynn serca. W sztafecie uczestniczyło 14 dobrze wytrenowanych pływaków: 8 kobiet  
w wieku 16–43 lat i 6 mężczyzn w wieku 13–67 lat. Pokonano łącznie  500 km w odcinkach  po 5 km. Każdy  
z odcinków  przepływano w czasie ok. 48 - 65 min. Pływacy zostali dokładnie zbadani (bad.lek, EKG, ECHO, 
test wydoln fiz, bad składu ciała) przed i 48 godz. po maratonie. Każdy miał czterokrotnie pobieraną krew:  
przed -, po 4-tym odcinku sztafety, po 7-mym odcinku oraz po 48 godz. od ukończenia sztafety. Monitorowa-
no temp. ciała oraz HR w wodzie (Polar 800 V). 

Wyniki badań wskazują, że u dobrze wytrenowanych pływaków powtarzany 7-krotnie wysiłek trwający każ-
dorazowo ok. 60 minut (średnia wartość HR = 140/min) powoduje wysoki wzrost stęż. chol HDL i spadek 
stęż LDL, nie powoduje natomiast znaczących zmian parametrów hematologicznych, hiponatremii, wzrostu 
stężenia CRP a także wsk czynn wątroby i nerek. U pływaków nie stwierdzono hipotermii, patolog. zmian stęż 
troponiny ani układu hemostazy. U dwójki najstarszych pływaków – kobiety i mężczyzny zaobserwowano  
w badaniu ECHO zmiany mogące świadczyć o niewielkim upośledzeniu czynności prawej komory serca.
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Wpływ rewaskularyzacji w zakresie tętnicy szyjnej wewnętrznej jako prewencji udaru 
mózgu, na funkcje poznawcze oraz perfuzję mózgowia u pacjentów z objawowym zwę-
żeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej

R. Badacz1, A. Kabłak-Ziembicka1, M. Urbanczyk-Zawadzka2, R. Banys2, P. Musiałek3, 
P. Pieniążek1, M. Trystuła4, K. Żmudka1, T. Przewłocki1

1Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, IK UJ CM
2Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
3Klinika Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, IK UJ CM
4Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

About 30% of patients with carotid artery stenosis (CAS) develop dementia after cerebral ischemic event (CIE), 
and 20-50% suffer from CIE recurrence during 6 months. Carotid artery revascularization (CAR) may prevent 
CIE recurrence, at the cost of new micro-embolic lesions (MES). 

AIMS to assess either functional and cognitive outcome, cerebral flow on transcranial doppler (TCD) and brain 
MRI in patients with symptomatic CAS referred to CAR. 

METHODS
Fifteen patients with CIE related to CAS were assessed with TCD, diffusion and perfusion MRI, Montreal Co-
gnitive Assessment (MoCA), Mini Mental Skills Examination (MMSE), modified Rankin Scale (mRs) and National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 24 hours before, at 48-72 hours and 1 month following CAR. 

RESULTS
New MES were found in 7(46.7%) subjectsfollowing CAR. CAR resulted in significant increase of cerebral flow 
velocities and cerebral perfusion on MRI (p=0.0033). Neurologic tests showed improvement in NIHSS(3.1±1.1 
to 1.9±1.2, p=0.003), mRs(from 1.6±0.8 to 0.9±0.9, p=0.008), and MMSE(26.4±2.4 to 27.8±2.3, p=0.012) at 1 
month. MoCA scores before and 1 month after CAR remained similar (22.8±3.6 vs 23.4±3.3, p=0.752). 

CONCLUSIONS
Improvement of cerebral flow and perfusion, functional outcome, as well as no cognitive decline are observed 
after CAR performed for secondary stroke prevention.
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Rozpowszechnienie rozpoznanej niewydolności serca oraz podwyższonych wartości 
NTproBNP w Polsce - wyniki badania NATPOL 2011 

A. Puch1, T. Grodzicki2, M. Rutkowski1, P. Bandosz3,1, B. Wyrzykowski4, P. Hoffman5, 
Z. Gaciong6, B. Solnica7, B. Wojtyniak8, T. Zdrojewski1

1Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2Katedra Chorób wewnętrznych i Gerontologii, UJ CM
3Department of Public Health and Policy, University of Liverpool, Brownlow Hill Liverpool
4Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
5Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii
6Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM
7Katedra Biochemii Klinicznej, UJ CM
8Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy 
Zakład Higieny

Przewlekła niewydolność serca(NS) to jeden z głównych problemów klinicznych w Polsce i na świecie.  
Peptydy natriuretyczne i objawy podmiotowe wg skali NYHA są powszechnie stosowane do rozpoznania NS. 

CELEM pracy jest ocena częstości występowania rozpoznanej NS, podwyższonych wartości NTproBNP oraz 
objawów podmiotowych typowych dla NS.

MATERIAŁy I METODy
Badaniem objęto reprezentatywną próbę 2413 dorosłych Polaków: 1168 mężczyzn(M) i 1245 kobiet (K)  
w wieku 18-79 lat. U wszystkich oznaczono stężenie NTproBNP oraz przeprowadzono wywiad dot. rozpo-
znania i objawów NS.

WyNIKI
 U 3,61% badanych (95 CI 2,86%- 4,35%), u których lekarz rozpoznał wcześniej NS średnie stężenie NTproBNP 
wynosiło 447pg/dl. NTproBNP>125mg/dl stwierdzono łącznie u 23% (M 15,9%, K 29,9%); najczęściej po 60rż. 
(46,2%), ale tylko u 11,5% spośród nich rozpoznano wcześniej NS. U osób z otyłością (BMI ≥30kg/m²) średnie 
wartości NTproBNP były istotnie wyższe w stosunku do pacjentów z prawidłową masą ciała (376,9pg/ml vs 
298,2pg/ml) p=0,001. Objawy wg skali NYHA (I-IV) zgłosiło 33% (M 26%, K 39%) najczęściej po 60 rż. (48,4%), 
ale tylko u 10,0% osób z dusznością rozpoznano wcześniej NS.

WNIOSKI
Liczba pacjentów z rozpoznaną NS w populacji generalnej dorosłych Polaków wynosi 3,61%. Rozpowszech-
nienie podwyższonych wartości NTproBNP oraz duszności jest wysokie, ale z uwagi na ich niską specyficz-
ność ocena liczby osób z nierozpoznaną NS powinna obejmować również badania obrazowe i łączną ocenę 
wszystkich kryteriów. 
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Zależność między dochodem a profilem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
(Badanie WOBASZ II)

P. Nadrowski1, W. Wojakowski1, M. Skrzypek2, W. Drygas3, A. Pająk4, T. Zdrojewski5, 
A. Tykarski6, W. Bielecki7, K. Kozakiewicz1

1III Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Zakład Statystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
4Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
5Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
6Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
7Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Istnieją różnice w rozpowszechnieniu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) pomiędzy war-
stwami społecznymi różniącymi się statusem socjoekonomicznym (SES). Dochód jest jednym z mierników 
SES, gdyż determinuje dostęp do dóbr materialnych i usług. 

CEL
Ocena związku między dochodem a profilem czynników ryzyka CVD. 

METODyKA
Badaną grupę stanowili losowo wybrani mieszkańcy Polski powyżej 20 roku życia. Wylosowano 15 200 ucze- 
stników. Badana grupa liczyła 4569 osób (44,5% mężczyzn). Zakres badania obejmował badanie ankietowe 
(dane demograficzne, palenie papierosów, wywiad chorobowy, dochód), pomiary ciśnienia tętniczego krwi 
i antropometryczne oraz pomiary laboratoryjne (lipidogram i glukoza). Badanych przydzielono do 3 grup 
według miesięcznego dochodu netto przypadający na jedną osobę w rodzinie: poniżej 1000zł, 1001-2000zł  
i powyżej 2001zł. W grupach tych analizowano występowanie czynników ryzyka CVD. 
Wyniki przedstawiono w tabeli.

WNIOSEK
Najwyższy dochód jest zwią-
zany z rzadszym występowa-
niem nadciśnienia tętniczego, 
aktualnego palenia papiero-
sów, otyłości i niższego stę- 
żenia cholesterolu HDL, nato-
miast z częstszym występo-
waniem palenia w wywiadzie 
i nadwagi.
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Obiektywna i subiektywna ocena funkcjonowania fizycznego (FF) a umieralność z powodu 
chorób układu krążenia (ChUK). Badanie HAPIEE

A. Besala, M. Kozela, A. Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM

Opisano związek pomiędzy FF a umieralnością z powodu ChUK. Nie poddano analizie, które metody oceny 
FF stanowią lepszy predyktor umieralności z powodu ChUK. Celem pracy było określenie związku pomiędzy 
subiektywną oceną FF (SFF) oraz obiektywną oceną FF (OFF) a umieralnością z powodu ChUK. 

Badaną grupę stanowiło 6437 mieszkańców Krakowa w wieku 49-75 lat. SFF oceniono skalą SF-36. OFF oce-
niono testem wstawania z krzesła i pomiarem siły chwytu. Badanych podzielono na kwartyle w zależności 
od wyniku pomiaru. Obserwację zgonów i ich przyczyn prowadzono w okresie 5 lat po badaniu wyjściowym. 

Związek pomiędzy SFF oraz OFF a umieralnością z powodu ChUK oceniono z użyciem modelu proporcjonal-
nych hazardów Coxa, uwzględniając wpływ czynników zakłócających (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, 
czynniki ryzyka ChUK). W czasie obserwacji odnotowano 154 zgony z powodu ChUK. U osób z dobrym SFF  
i OFF wykazano mniejsze ryzyko zgonu z powodu ChUK w porównaniu do osób z ograniczeniami w SFF i OFF. 
Najsilniejszą zależność stwierdzono w odniesieniu do siły chwytu (HR=0,23;95%CI:0,11-0,49 u osób z naj-
większą w porównaniu do osób z najmniejszą siłą chwytu). Porównywalne wyniki wykazano dla SFF oraz 
prędkości wstawania z krzesła (odpowiednio HR=0,49;95%CI:0,28-0,83 oraz HR=0,50;95%CI:0,25-0,97 dla 
najwyższego kwartyla w porównaniu z najniższym). FF jest związane z ryzykiem zgonu z powodu ChUK, nie-
zależnie od metody jego oceny, a najsilniejszą zależność stwierdzono w odniesieniu do siły chwytu.
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Zachowania zdrowotne i wskaźnik zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców 
Polski. Wyniki badania WOBASZ II (2013-2014)

M. Kwaśniewska1, M. Pikala2, W. Bielecki3, E. Dziankowska-Zaborszczyk2, A. Aranowska4,  
A. Waśkiewicz4, K. Kozakiewicz5, A. Tykarski6, A. Pająk7, T. Zdrojewski8, W. Drygas4,9

1Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny
2Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
5III Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
7Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
8Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
9Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Zgromadzono szereg dowodów, że zdrowy styl życia przyczynia się do mniejszej zachorowalności na choro-
by przewlekłe i wydłużenia życia. Celem pracy była ocena rozpowszechnienia korzystnych zachowań i cech 
zdrowotnych w reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

METODyKA
Badaniem objęto losową próbę dorosłych kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lata, uczestniczących w Wie-
lośrodkowym Badaniu Stanu Zdrowia WOBASZ II (2013-2014, n=5694). Oceniano rozpowszechnienie wskaź-
nika zdrowego stylu życia (niepalenie tytoniu, najwyższy kwartyl diety śródziemnomorskiej, małe spożycie 
tłuszczów nasyconych, AF ≥ 5 dni w tygodniu po 30 min, obwód talii <88cm u kobiet;<102cm u mężczyzn)  
w zakresie punktowym od 0 (brak ww. cech) do 5 (obecne wszystkie ww. cechy).

WyNIKI
Ogółem, 3,5; 21,5; 36,2; 26,2; 10,8; 1,9 % badanych uzyskało odpowiednio 0,1,2,3,4 i 5 punktów w rozkładzie 
wskaźnika zdrowego stylu życia. Spośród badanych elementów wskaźnika najczęściej odnotowano niepalenie 
tytoniu (72%) i prawidłowy obwód talii (64%), zaś najrzadziej - zadowalający poziom AF (28%) oraz małe spo-
życie tłuszczów nasyconych (22%). Zwraca także uwagę bardzo małe spożycie ryb oraz roślin strączkowych.

WNIOSKI
Niespełna 13% dorosłych Polaków cechuje wysoka (5 lub 4 pkt) wartość wskaźnika zdrowego stylu życia, zaś 
aż 25% ma wartości bardzo niskie (0 lub 1 pkt). Istnieje pilna potrzeba wdrożenia skutecznych metod popra-
wy zwyczajów żywieniowych oraz poziomu aktywności fizycznej w Polsce. 
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Związek między wartością ładunku glikemicznego diet dorosłych mieszkańców Polski  
a czynnikami socjo-demograficznymi – wyniki badania WOBASZ II

D. Różańska1, B. Regulska-Ilow1, A. Waśkiewicz2, W. Piotrowski2, U. Stepaniak3, 
M. Kwaśniewska4, K. Kozakiewicz5, A. Tykarski6, T. Zdrojewski7, W. Drygas2,8

1Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
3Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM 
4Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
7Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
8Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Wyniki badań wskazują, że niski ładunk glikemiczny (ŁG) diety ma znaczenie w prewencji chorób sercowo
-naczyniowych.

CEL PRACY
Ocena związku między wartością ŁG diet a wybranymi czynnikami socjo-demograficznymi w populacji 
dorosłych Polaków uczestników badania WOBASZ II

MATERIAŁ I METODy
Grupę badaną stanowiła reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku ≥ 20 r.ż. - 5690 osób. Z respo- 
ndentami przeprowadzono wywiad o spożyciu z ostatnich 24 h poprzedzających badanie.

WyNIKI
Średnia wartość ŁG diet mężczyzn (M) wynosiła 164±72 g, a diet kobiet (K) 124±54 g (p<0,0001). ŁG diet malał 
wraz z wiekiem badanych: u M < 35 r.ż. wynosił średnio 181 g, a u M ≥ 65 r.ż. - 142 g, natomiast u K odp.: 129 
g i 115 g. Stwierdzono istotną różnicę w wartościach ŁG diet w zależności od wielkości zamieszkiwanej gminy 
(mała, średnia, duża), które w grupie M wynosiły odp.: 171 g, 171 g, 150 g, a w grupie K: 131 g, 125 g, 116 g. 
Wartość ŁG diet M z wykształceniem podstawowym wynosiła 166 g, średnim 165 g, wyższym 155 g, a diet 
K odp.: 126 g, 125 g, 119 g. ŁG diet malał wraz ze wzrostem dochodów badanych i wynosił 177 g wśród M  
o dochodach < 1000 zł/os oraz 147 g u M o dochodach ≥ 3000 zł/os, a u K odp.: 131 g i 115 g. Diety żonatych 
M miały ŁG niższy niż M stanu wolnego, a u K stwierdzono zależność odwrotną.

WNIOSKI
ŁG diety był związany z czynnikami socjo-demograficznymi, tj: wiekiem, wielkością zamieszkiwanej gminy, 
poziomem wykształcenia, dochodami oraz stanem cywilnym.
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Weryfikacja dziesięcioletniego modelu ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego SCORE  
w populacji polskiej

W. Piotrowski, M. Polakowska, A. Waśkiewicz, A. Cicha-Mikołajczyk
Instytut Kardiologii w Warszawie

WSTĘP
Od 2003 r. stosowany był algorytm SCORE dla oceny 10-letniego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.  
Stosowanie algorytmu wyznaczonego dla jednej populacji może prowadzić do przeszacowania lub niedosza-
cowania wartości ryzyka w innej populacji.

CEL PRACY
Weryfikacja algorytmu SCORE 2003 w populacji polskiej.

METODy
Zbieranie danych dotyczących zbadanych w ramach Badania WOBASZ przeprowadzono w okresie 2003-
2005. Do końca 2014 prowadzono obserwację z określeniem wystąpienia zgonu i jego przyczyny. W oparciu 
o model SCORE wyznaczono 10-letnie indywidualne ryzyko zgonu sercowego dla każdego pacjenta oraz  
indywidualne, estymowane ryzyko zgonu. Do analizy przeżywalności zastosowano wieloczynnikową regre-
sję hazardów proporcjonalnych Cox`a z włączeniem zmiennych: wiek, poziom cholesterolu, poziom ciśnie-
nia tętniczego skurczowego, palenie papierosów.

Weryfikację ryzyka SCORE oparto na porównaniu częstości zgonów w grupach kwartylowych ryzyka SCORE 
z częstością zgonów w grupach kwartylowych ryzyka zgonu Cox`a. Suma różnic bezwzględnych pomiędzy 
tymi częstościami we wszystkich kwartylach definiowała miarę niezgodności.

WyNIKI
Do analizy włączono osoby w wieku 35-64; 4071 mężczyzn i 4497 kobiet. Zmarło 709 osób, w tym 222  
z powodu chorób sercowych. Średni okres obserwacji wynosił 10 lat. Ryzyko SCORE w 2,54% odbiega od 
estymowanej częstości zgonów u mężczyzn i w 1,14% u kobiet.

WNIOSEK
Algorytm SCORE 2003 dobrze szacował 10-letnie ryzyko zgonu w populacji polskiej. 
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Zmiany umieralności z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2014 w Polsce

A. Cicha-Mikołajczyk,  W. Piotrowski,  P. Kurjata, A. Piwońska, M. Polakowska
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie

Choroby układu krążenia (ChUK) są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

CEL
Ocena zmian umieralności z powodu ChUK w latach 2010-2014 w Polsce.

MATERIAŁ I METODy
Analizowano zbiory danych o zgonach z powodu ChUK za lata 2010-2014. Obliczano: standaryzowane współ-
czynniki umieralności (SMR) z powodu ChUK w przedziale wieku 1 rok i powyżej (1+), ich zmiany rok do 
roku (APC), uśrednioną roczną zmianę procentową (AAPC) oraz procentową zmianę pomiędzy rokiem 2010  
a 2014 (PC) dla Polski oraz poszczególnych województw.

WyNIKI
W latach 2010-2014 SMR1+ z powodu CHUK w Polsce zmniejszył się z 446,7 do 387,3 [1/100 000] dla męż-
czyzn oraz z 264,0 do 228,0 [1/100 000] dla kobiet, co odpowiadało 13% spadkowi dla Polski.
Najmniejsze spadki umieralności z powodu ChUK pomiędzy rokiem 2010 a 2014 odnotowano dla mężczyzn 
w woj. pomorskim (-6,3%) oraz kobiet w woj. śląskim (-2,3%), zaś największe dla mężczyzn w woj. lubelskim  
i lubuskim (-20,8%) oraz kobiet w woj. kujawsko-pomorskim (-25,4%).
Dla mężczyzn AAPC poniżej -5% zaobserwowano w woj. lubuskim, lubelskim, oraz kujawsko-pomorskim,  
a powyżej -2% w małopolskim, śląskim i pomorskim, zaś dla kobiet poniżej -6% w woj. kujawsko-pomorskim, 
podkarpackim i lubuskim, a powyżej -1,5% w małopolskim, pomorskim i śląskim.

WNIOSKI
W latach 2010-2014 nastąpił spadek umieralności z powodu ChUK w przedziale wieku 1+ w Polsce oraz we 
wszystkich województwach.
Dla kobiet obserwowano większe regionalne zróżnicowanie spadku umieralności niż dla mężczyzn.
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Czy wykształcenie ma związek z profilem czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych? 
(Badanie WOBASZ II)

P. Nadrowski1,  W. Wojakowski1,  M. Skrzypek2,3,  W. Drygas4, A. Pająk5, T. Zdrojewski6,  
A. Tykarski7, W. Bielecki8, K. Kozakiewicz1

1III Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Zakład Statystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu2
3Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
5Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
6Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
7Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
8Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Istnieją różnice w rozpowszechnieniu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) między warstwa-
mi społecznymi różniącymi się statusem socjoekonomicznym (SES). Wykształcenie jest jednym z głównych 
mierników SES z uwagi na łatwość, stałość i obiektywność pomiaru. 

CEL
Ocena związku między wykształceniem a profilem czynników ryzyka CVD ww badanej populacji. 

METODyKA
Badaną grupę stanowili losowo wybrani mieszkańcy Polski w wieku powyżej 20 lat. Stosując 3-stopniową stra-
tyfikację obejmującą województwa, rodzaj gminy oraz płeć, wylosowano 15 200 uczestników. Badana grupa 
liczyła 4569 osób, 2036 (44,5 %) mężczyzn i 2533 (55,5%) kobiet. Zakres badania obejmował badanie ankietowe 
(dane demograficzne, palenie papierosów, wywiad chorobowy, wykształcenie), pomiary ciśnienia tętniczego 
krwi i antropometrycze oraz pomiary laboratoryjne stężenia frakcji lipidowych i glukozy. Badanych przydzielo-
no do 3 grup według wykształcenia: niepełne średnie, średnie oraz wyższe. W wymienionych grupach analizo-
wano występowanie czynników ryzyka CVD. 
Wyniki przedstawiono w tabeli.
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WNIOSEK
Wyższe wykształcenie jest zwią-
zane z rzadszym występowaniem 
wszystkich analizowanych czynni-
ków ryzyka CVD.
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Występowanie czynników ryzyka (CzR) chorób układu krążenia (ChUK) a cechy związane  
z wykonywaną pracą. Badanie Wobasz II

A. Besala1, M. Kozela1, K. Kozakiewicz2, A. Tykarski3, T. Zdrojewski4, W. Drygas5,6, A. Pająk1

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
2III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
4Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
5Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie
6Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Znana jest rola stresu w pracy jako CzR ChUK. Mniej wiadomo jakie inne cechy związane z wykonywaną 
pracą mogą być także związane z występowaniem CzR ChUK.

Celem pracy było określenie związku pomiędzy cechami związanymi z wykonywaną pracą a występowaniem 
CzR ChUK.

Badaną grupę stanowiło 6169 losowo wybranych mężczyzn i kobiet, mieszkańców Polski, w wieku 18-99 
lat. Cechy związane z wykonywaną pracą oceniono przy użyciu standardowego kwestionariusza. CzR ChUK 
zostały zdefiniowane według standardowego protokołu. Związek pomiędzy występowaniem CzR ChUK  
a cechami związanymi z wykonywaną pracą oceniono metodą regresji logistycznej, uwzględniając wpływ 
czynników zakłócających (płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie).

W porównaniu do osób aktywnych zawodowo, u nieaktywnych zawodowo stwierdzono niższą szansę wy-
stępowania hipercholesterolemii (OR=0,86;95%CI:0,75-0,99) oraz wyższą szansę występowania cukrzycy 
(OR=1,46;95%CI:1,15-1,86). W porównaniu do osób pracujących na etacie, osoby pracujące w domu bez 
wynagrodzenia miały niższą szansę występowania nadciśnienia tętniczego (OR=0,39;95%CI:0,21-0,72). 
W porównaniu do osób zatrudnionych na czas nieokreślony, respondenci zatrudnieni na czas określony 
mieli niższą szansę występowania hipercholesterolemii (OR=0,73;95%CI:0,61-0,87). Nie wykazano związku 
pomiędzy cechami związanymi z wykonywaną pracą a paleniem i otyłością.

Rodzaj wykonywanej pracy ma związek z występowaniem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii  
i cukrzycy. 
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Korzystanie z opieki zdrowotnej i poradnictwo dotyczące czynników ryzyka (CzR) chorób 
układu krążenia (ChUK) a pozycja społeczno-ekonomiczna (SES). Badanie WOBASZ II

M. Kozela1, A. Besala1, K. Kozakiewicz2, A. Tykarski3, T. Zdrojewski4, W. Drygas5,6, A. Pająk1

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
2III Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
4Zakład Prewencji i Dydaktyki, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
5Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia
6Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wykazano, że SES ma związek z występowaniem nierówności zdrowotnych. Zależność SES i częstości udzie-
lania porad dotyczących CzR ChUK jest słabo poznana.

Celem było określenie zależności pomiędzy SES a częstością korzystania z porad lekarskich i częstością  
hospitalizacji, a także częstością udzielania porad dotyczących CzR ChUK.

Przebadano losową próbę 6170 osób wieku 20-99 lat. Informacje o częstości korzystania z opieki szpitalnej  
i ambulatoryjnej w ostatnim roku, poradnictwie w zakresie CzR, wykształceniu, dochodzie i miejscu zamiesz-
kania uzyskano z wywiadu na podstawie standardowego kwestionariusza. W analizie wykorzystano wie-
loczynnikową regresję logistyczną.

Po uwzględnieniu wpływu wieku i stanu cywilnego z porad lekarskich częściej korzystały osoby z wykształce-
niem wyższym (vs. zawodowym) OR=1,55 95%CI=1,24-1,93, dochodem >1000 zł/os. w rodzinie (vs.≤1000 zł) 
OR=1,18 95%CI=1,01-1,38, w dużych (vs. małych) gminach OR=1,28 95%CI=1,06-1,53. Nie zaobserwowano 
istotnego związku częstości hospitalizacji z SES. Częstość pomiarów ciśnienia tętniczego, porad antyniko-
tynowych i dietetycznych nie różniła się istotnie według SES. Częstość zalecania zwiększenia aktywności 
fizycznej była pozytywnie związana z wielkością gminy i z dochodem.

Wyższy SES wiąże się z częstszym korzystaniem z porad lekarskich i częstszym zalecaniem zwiększenia  
aktywności fizycznej. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy SES a częstością hospitalizacji oraz po-
radnictwem w zakresie pozostałych CzR. 
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Ocena aktywności fizycznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

P. Dusińska, U. Stepaniak, A. Pająk
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM

WPROWADZENIE
W literaturze naukowej istnieją dowody potwierdzające rolę aktywności fizycznej zarówno w zapobieganiu 
chorobie niedokrwiennej serca jak i powtórnym incydentom sercowo-naczyniowym. 

CEL PRACY
Ocena zmiany poziomu aktywności fizycznej, mierzonej liczbą kroków, u pacjentów z noworozpoznaną cho-
robą niedokrwienną serca, w ciągu jednego roku od hospitalizacji. Dokonano również oceny zależności po-
między czynnikami ryzyka ChUK, a szansą wysokiej aktywności fizycznej (powyżej 7 500 kroków dziennie). 

METODy
Do analizy włączono pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszorazowego incydentu ChNS, którzy 
byli uczestnikami programu edukacyjno-rehabilitacyjnego EUROACTION w Chrzanowie w latach 2003-2005.  
Do oceny włączono 103 pacjentów, którzy posiadali oba pomiary dziennej liczby kroków: w badaniu wyj-
ściowym oraz 1 rok po hospitalizacji. Dane na temat płci, wieku wykształcenia, stanu cywilnego oraz statusu  
palenia uzyskano przy pomocy standardowego kwestionariusza. Dokonano również pomiaru wzrostu  
i wagi, i na tej podstawie dokonano obliczenia BMI (Body Mass Index). Wykonano także pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi.

WyNIKI
Średnia liczba kroków ogółem wynosiła w badaniu wyjściowym 6048,6 (SD=2838,9) i w ocenie po roku  
istotnie wzrosła do 8012,3 (SD=2945,5). Mężczyźni po roku od hospitalizacji wykonywali istotnie o 2600 
(SD=1453,8) kroków więcej, niż w ocenie wyjściowej, natomiast u kobiet zmiany AF były nieistotne statystycz-
nie. Odsetek pacjentów z wysoką AF nie uległ jednak istotnym zmianom w całej grupie (odpowiednio 32,0% 
w badaniu wyjściowym oraz 42,7% w ocenie po roku). W podziale na grupy płci również nie zaobserwowano 
istotnej zmiany – wysoka AF u mężczyzn wynosiła 30,7% w ocenie wyjściowej oraz 46,8% w badaniu po roku, 
natomiast u kobiet odsetki wynosiły odpowiednio 34,2% vs. 36,6%. Pacjenci z wykształceniem średnim oraz 
wyższym mieli prawie 3 – krotnie większą szansę na wysoką AF po roku od zachorowania. Nie zaobserwo-
wano związku pomiędzy pozostałymi czynnikami ryzyka ChUK (stan cywilny, nadwaga lub otyłość, palenie 
tytoniu oraz nadciśnienie tętnicze) oraz wiekiem i płcią zarówno w ocenie wyjściowej, jak i po roku od ho-
spitalizacji. 

WNIOSKI
Pacjenci zakwalifikowani do badania charakteryzowali się małą AF. Po roku średnia liczba kroków wzrosła, 
jednak nadal pacjenci wykonywali średnio mniej niż 10 000 kroków dziennie, a więc progu świadczącego o 
aktywności niezbędnej do utrzymania dobrego stanu zdrowia.
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Ocena zmian w nadumieralności mężczyzn z powodu choroby niedokrwiennej serca  
w województwie łódzkim w latach 1999-2013

B. Ciabiada1, P. Paciej1, M. Pikala1, M. Bryła2, I. Maniecka-Bryła1

1Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

W okresie 1999-2013 umieralność proporcjonalna z powodu chorób układu krążenia w woj. łódzkim zmniej-
szyła się z 43,0% do 37,9% u mężczyzn i z 53,9% do 49,6% u kobiet.

Celem pracy była analiza nadumieralności mężczyzn z powodu choroby niedokrwiennej serca (NChS) w woj. 
łódzkim w badanym okresie ze szczególnym uwzględnieniem ostrego zawału serca. Analizą objęto 471397 
rekordów zawierających informacje o zgonach wg ICD-10 odnotowanych w woj. łódzkim w latach 1999-2013. 
Standaryzację wsp. zgonów przeprowadzono metodą bezpośrednią wg standardowej populacji europejskiej 
(zaktualizowanej w 2012 r.). Analizę trendów czasowych nadumieralności przeprowadzono za pomocą mo-
deli joinpoint. Oszacowano średnioroczne procentowe tempa zmian. 

Główne znaczenie w klasie chorób układu krążenia (I00-I99) miała NChS (I20-I25). Umieralność proporcjonal-
na uległa redukcji z 11,1% w 1999 r. do 7,3% w 2013 r. u mężczyzn i odpowiednio z 8,1% do 7,1% u kobiet. 
Standaryzowany wsp. zgonów (na 10000) z powodu NChS zmienił się u mężczyzn z 25,2 na 14,8, u kobiet  
z 11,8 na 7,5, natomiast z powodu ostrego zawału serca (I21) SDR uległ redukcji z 16,1 na 7,2 u mężczyzn  
i z 7,2 na 3,4 u kobiet. Średnioroczne tempo zmian nadumieralności mężczyzn wynosiło -0,2% (ns) w przy-
padku NChS i -0,3% (ns) w przypadku ostrego zawału serca. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie umieral-
ności z powodu NChS w woj. łódzkim uległa istotnej poprawie (szczególnie u mężczyzn), dzięki polepszeniu 
sytuacji w zakresie ostrego zawału serca.
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Practice setting and secondary prevention of coronary artery disease

P. Jankowski1, D. Czarnecka1, P. Kozieł1, R. Wolfshaut-Wolak2, K. Kawecka-Jaszcz1, A. Pająk2

1I Department of Cardiology, Interventional Electrocardiology and Hypertension, Institute of Cardiology,  Jagiellonian  
University Medical College, Krakow, Poland 
2Department of Clinical Epidemiology and Population Studies, Institute of Public Health, Jagiellonian University Medical 
College, Krakow, Poland

INTRODUCTION
Patients with established coronary artery disease (CAD) are at high risk of recurrent cardiovascular events. 
The aim of the analysis was to compare time trends in the level cardiovascular prevention guidelines have 
been implemented by primary care physicians and specialists.

METHODS
Five hospitals with cardiology departments serving the city and surrounding districts in southern part of Po-
land participated in the study. Consecutive patients hospitalized due to an acute coronary syndrome or for 
a myocardial revascularization procedure were recruited and interviewed 6-18 months after hospitalization. 
The surveys were carried out in 1997-1998, 1999-2000, 2006-2007 and 2011-2013. 

RESULTS
The proportion of smokers increased from 16.0% in 1997-98 to 16.4% in 2011-13 among those who declared 
that a cardiologist in a hospital outpatient clinic decided about the treatment, from 17.5% to 34.0% among 
treated by a primary care physician and from 7.0% to 19.7% among patients treated in private cardiology 
practices. The corresponding proportions were 44.6% and 42.4%, 47.7% and 52.8%, 44.2 and 42.2% for 
high blood pressure, 42.5% and 71.2%, 51.4% and 79.6%, 52.4% and 72.4% for LDL cholesterol level not at 
recommended goal. The proportion of patients prescribed cardioprotective medications increased in every 
analyzed group. 

CONCLUSION
The control of cardiovascular risk in CAD patients has only slightly improved since 1997/98 in all health care 
settings. The biggest potential for further improvement has been found among patients whose post-hospi-
tal care is provided by primary care physicians. It is associated with promotion of no-smoking policy and 
enhanced prescription of guidelines recommended drugs.
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Nowy marker ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z zespołem metabolicznym

Z. Gąsior1, M. Haberka2

1Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2II Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ocena związku pomiędzy otyłością a ryzykiem sercowo-naczyniowym (SN) jest trudna, a osoby o podobnym 
stopniu otyłości mogą wykazywać bardzo zróżnicowane ryzyko i rokowanie kliniczne. 

CELEM badania była ocena związku pomiędzy nowym ultrasonograficznym markerem ryzyka extra-media 
thickness (EMT), otyłością, zespołem metabolicznym (ZM) oraz ryzykiem SN z wykorzystaniem wielu para-
metrów klinicznych i ultrasonograficznych otyłości związanych z ilością i dystrybucją tkanki tłuszczowej oraz 
depozytami tkanki tłuszczowej. 

METODyKA
Ocena kliniczna wszystkich pacjentów obejmowała parametry antropometryczne i kliniczne indeksy otyło-
ści oraz badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych (wskaźnik EMT oraz intima-media thickness; IMT), jamy 
brzusznej (ultrasound intraabdominal fat thickness IAT) i badanie echokardiograficzne (epicardial fat thick-
ness EFT oraz pericardial fat thickness - PFT). 

WyNIKI
Grupa badana obejmowała 380 pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem SN (IDF ZM: 58.5%): 
średnio 5.24±1.6 czynników ryzyka, 1/3 pacjentów wykazywała cukrzycę (34%) a większość nadciśnienie tęt-
nicze (81%). Otyłość występowała u 49% a otyłość centralna u 85.5% pacjentów. Parametry anatomiczne szyi 
i naczyń szyjnych nie wykazywały związku z EMT (p=ns). Wskaźnik EMT był znamiennie większy u pacjentów 
z otyłością ocenianą na podstawie wskaźnika BMI (848±137 vs 735±86mm, p<0.001), ogólnej ilości tkanki 
tłuszczowej (822±134 vs 743±95 p<0.001) lub obwodu pasa (IDF: 814±133 vs 713±82mm, p<0.001) w porów-
naniu do osób z prawidłową masą ciała. Ponadto, pacjenci z cukrzycą wykazywali znamiennie większy wskaź-
nik EMT w porównaniu do osób bez cukrzycy (841±136 vs 771±121mm, p<0.001). Nowy marker – EMT był 
większy u pacjentów z ZM w porównaniu do osób bez ZM, bez względu na stosowana definicję: 821±128mm 
vs 745±111mm (p<0.001; IDF), 826±130mm vs 750±110mm (p<0.001; NCEP ATP III) and 827±137mm vs 
771±120mm (p<0.001; WHO). Analiza korelacji wykazała, iż EMT jest związany z całkowitą liczbą czynników 
ryzyka SN (r=0.45, p<0.001), a pacjenci z większą ich liczbą (4-8) również wykazywali większy EMT (812±127 
vs 715±99 mm, p<0.001) w porównaniu do osób o niższym ryzyku (1-3). Pozostałe markery obrazowe tkanki 
tłuszczowej trzewnej wykazywały słabszą korelację z liczbą czynników ryzyka: EFT (r=0.2, p<0.05), PFT (r=0.1, 
p<0.05), and IAT (r=0.2, p<0.05). Wskaźnik IMT korelował również z liczbą czynników ryzyka (r=0.3; p<0.001), 
ale wykazywał tylko słaby związek z parametrami tkanki tłuszczowej, bez istotnych różnic pomiędzy osobami 
z i bez otyłości (BMI<30 vs ³30 kg/m²; p=ns). 

WNIOSEK
Niniejsze badanie dostarcza wyników dotyczących związku pomiędzy wskaźnikiem EMT, indeksami klinicz-
nymi i ultrasonograficznymi tkanki tłuszczowej, zespołem metabolicznym a ryzykiem sercowo-naczynio-
wym. Powyższe wyniki sugerują, iż nowy indeks (EMT) odpowiadający warstwie tkanki tłuszczowej okołona-
czyniowej i przydanki może być nowym markerem odzwierciedlającym ryzyko kardiometaboliczne wśród 
pacjentów otyłych.
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Częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów z tętni-
czym nadciśnieniem płucnym

K. Jonas1, M. Waligóra1, T. Zdrojewski2, J. Stokwiszewski3, A. Sarnecka1, P. Podolec1, G. Kopeć4

1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, UJ CM
2Gdański Uniwersytet Medyczny
3Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
4Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, UJ CM

WSTĘP
W zawiązku z wydłużeniem przeżycia u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH) zwiększa się 
czas ich ekspozycji na czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Mają one wpływ na rokowanie w tej grupie. 
Jak dotąd nie oceniono rozpowszechnienia czynników ryzyka u polskich pacjentów z PAH.

CEL
Określenie występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia u pacjentów z PAH w porównaniu  
z populacją ogólną.

METODy
Do badania włączono kolejnych pacjentów leczonych w ośrodku referencyjnym dla nadciśnienia płucnego 
w latach 2009-2015. PAH rozpoznawano na podstawie wytycznych ESC. U pacjentów oceniono lipidogram, 
glikemię na czczo, ciśnienie tętnicze, wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wskaźnik insulinooporności (stężenia 
triglicerydów do cholesterolu HDL; Tg/HDL); występowanie w wywiadzie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego 
i palenia papierosów. Grupę kontrolną stanowiło 2413 pacjentów dobranych pod względem płci i wieku, 
stanowiących populację ogólnopolskiego badania NATPOL. 

WyNIKI
Włączono 140 pacjentów z PAH (w wieku 42,9±17 lat; 94 kobiet) w klasie czynnościowej NYHA II-IV. Średnie 
BMI wynosiło 24,2±5 kg/m², skurczowe ciśnienie tętnicze 109±17mmHg, ciśnienie rozkurczowe 70±11mmHg, 
glikemia na czczo 5,4±1,5mmol/l, stężenie cholesterolu LDL 2,6±0,7mmol/l, triglicerydów 1,29±0,7mmol/l, 
Tg/HDL 2,8±2,3, insulinooporność rozpoznano u 35 (25%) a cukrzycę u 15 (11%) pacjentów. 
Pacjentów z PAH charakteryzowało niższe stężenie cholesterolu LDL (p<0,001), niższy poziom BMI (p<0,001) 
oraz niższe ciśnienie tętnicze (p<0,001) w porównaniu do grupy kontrolnej. W populacji kobiet z PAH stwier-
dzono dodatkowo istotnie niższe stężenie cholesterolu HDL (1,29±0,35 vs. 1,4±0,44mmol/l; p=0,0014), wyż-
sze stężenie triglicerydów (1,27±0,7 vs. 1,14±0,81mmol/l; p=0,0455), wyższy wskaźnik insulinooporności 
(2,61±2,1 vs. 2,09±1,9; p=0,0012) oraz większą glikemię na czczo (5,43±1,73 vs. 5,04±1,04mmol/l; p=0,0003) 
niż w populacji ogólnej.

WNIOSKI
Pacjenci z PAH charakteryzują się niższym ciśnieniem tętniczym, stężeniem cholesterolu LDL oraz BMI  
w porównaniu do populacji ogólnej. Kobiety z PAH mimo mniejszej masy ciała mają większą insulinoopor-
ność oraz mniejszy poziom HDL-C niż odpowiadające im wiekiem kobiety z populacji ogólnej.
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NT-proBNP a 24-godzinna prędkość fali tętna oraz ciśnienie centralne

P. Moskal, P. Jankowski, P. Kusak, A. Bednarek, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

WSTĘP
Prędkość fali tętna jest uznanym markerem zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Stężenie NT-proB-
NP jest markerem niewydolności serca. Nieznany jest związek między całodobową prędkością fali tętna, ani 
jej profilem a stężeniem NTpro-BNP. 

METODy
Do badania włączono 109 pacjentów (średnia wieku: 50,5±15,8 lat, 33,9% osób z cukrzycą). Całodobowego 
pomiaru obwodowego i centralnego ciśnienia tętniczego, a także całodobowy pomiar prędkości fali tętna 
dokonywano przy użyciu urządzenia Mobil-O-Graph. 

WyNIKI
24-godzinne ciśnienie obwodowe wynosiło 128,0±13,0/79,6±8,6 mmHg, ciśnienie centralne 117,8±10,9/80,2±11,5 
 mmHg, a tętno 73,1±12,0. Frakcja wyrzutowa lewej komory serca wynosiła 65,1±5,5%, a stężenie NT-proBNP 
81,8±76,4 pg/ml. W analizie jednoczynnikowej stężenie NT-proBNP korelowało z wiekiem (r=0,51, p<0,001) 
oraz prędkością fali tętna (r=0,55, p<0,001), ale nie z obwodowym ciśnieniem skurczowym (r=0,09, p=0,38), 
rozkurczowym (r=-0,09, p=0,37), ani ze skurczowym (r=0,06, p=0,52), bądź rozkurczowym (r=-0,5, p=0,61) 
ciśnieniem centralnym. W analizie wieloczynnikowej NT-proBNP było istotnie związane z całodobową pręd-
kością fali tętna (β 0,62, SE 0,25), ale nie z obwodowym lub centralnym ciśnieniem tętniczym. Siła związku 
NT-proBNP z prędkością fali tętna z okresu dnia i nocy była podobna. Siła związku NT-proBNP z prędkością 
fali tętna u osób z i bez cukrzycy także nie różniła się istotnie.

WNIOSEK
Prędkość fali tętna (zarówno mierzona w ciągu całej doby, jak i w okresie dnia i nocy) jest istotną determi-
nantą stężenia NT-proBNP.

Projekt został sfinansowany ze środków NCN, nr UMO-2013/09/B/NZ5/00778
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Ocena zawartości flawonoidów w dietach wybranej grupy osób z województwa dolno-
śląskiego w zależności od występowania u nich czynników ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych

D. Różańska1, B. Regulska-Ilow1, K. Zatońska2, A. Szuba3, R. Ilow4

1Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3Klinika Chorób Wewnętrznych, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Wrocław
4Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

WSTĘP
Flawonoidy wykazują szereg właściwości sprzyjających prewencji chorób sercowo-naczyniowych (ChSN).

CEL PRACY
Ocena związku między zawartością flawonoidów w dietach wybranej grupy Dolnoślązaków a występowa-
niem czynników ryzyka ChSN.

MATERIAŁ I METODy
Grupę badaną stanowiło 2026 osób z woj. dolnośląskiego w wieku 30-75 lat, które zgłosiły się do I etapu 
badania PURE. Sposób żywienia oceniono za pomocą standaryzowanego kwestionariusza częstotliwości 
spożycia FFQ.

WyNIKI
Stwierdzono istotnie mniejszą częstość występowania niskiego stężenia cholesterolu HDL (C-HDL) u osób, 
których diety należały do 4 kwartyla (Q4 - 9,1%) podaży flawonoidów ogółem z dietą w porównaniu do osób 
z pozostałych kwartyli (Q1 14,7%, Q2 16,3%, Q3 16,6%). W dietach osób z niskim stężeniem C-HDL we krwi,  
w porównaniu z dietami osób o prawidłowym jego stężeniu, zaobserwowano istotnie mniejszą zawartość 
flawonów (1,54 vs 1,75mg), flawonoli (39,93 vs 43,67mg), flawan-3-oli (707,74 vs 784,76mg) oraz flawono-
idów ogółem (833,19 vs 917,72mg). Stwierdzono istotnie mniejszą zawartość flawanonów w dietach osób  
z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z dietami osób bez nadciśnienia (50,68 vs 54,84mg) oraz antocyja-
nów w dietach chorych na cukrzycę w porównaniu z dietami osób zdrowych (30,60 vs 35,71mg).

WNIOSKI
Zawartość w diecie poszczególnych klas flawonoidów miała związek z występowaniem różnych czynników 
ryzyka ChSN w badanej grupie, co wskazuje na odmienny mechanizm ich działania. 
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Stosowanie leków przeciwbólowych przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Ł. Reczek1, W. Piotrowski1, M. Schönborn1, S. Janiec1, M. Cebeńko1, I. Pałasz1, A. Olszanecka2

1SKN przy I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

WPROWADZENIE
Niesteroidowe leki przeciwzapalne są powszechnie stosowane w leczeniu bólu. Nawet krótkotrwałe stoso-
wanie NLPZ może wiązać się z szeregiem działań niepożądanych.

CEL
Ocena częstości stosowania leków przeciwbólowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz oraz 
ich wiedzy na temat możliwych interakcji.

METODy
Badanie przeprowadzono u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Kardiologii w okresie od października 
2015 do marca 2016 (n = 141, średni wiek 67±11 lat, 69% mężczyzn, 61 z ostrym zespołem wieńcowym). 
Dane na temat częstości stosowania, dawki i rodzaju leków przeciwbólowych stosowanych przed hospita-
lizacją oraz wiedzy pacjentów na temat możliwych interakcji leków przeciwbólowych zebrano za pomocą 
kwestionariusza.

WyNIKI
W badanej grupie 86(61%) pacjentów deklarowało stosowanie leków przeciwbólowych w ciągu ostatniego 
roku, zaś regularne stosowanie 22. Do najczęściej stosowanych analgetyków należą: (n = 58), paracetamol 
(n = 51). Większość pacjentów stosujących leki przeciwbólowe nie jest świadomych możliwych interakcji  
z terapią przeciwpłytkową (odpowiedzi „tak” udzieliło tylko 35(25%) respondentów, 98(70%) odpowiedziała 
„nie wiem”), 20(14%) przyznało, że otrzymało informacje od lekarza o tych interakcjach.

WNIOSKI
Regularne stosowanie NLPZ przez 16% hospitalizowanych pacjentów z chorobą wieńcową jest istotnym pro-
blemem. Pacjenci z tą chorobą powinni otrzymywać informacje dotyczące bezpiecznej terapii przeciwbólo-
wej alternatywnej dla NLPZ. 
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Ocena spożycia magnezu oraz częstości  produktów bogatych w magnez przez pacjentów  
z nadciśnieniem tętniczym

J. Żak, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

Magnez jest pierwiastkiem pełniącym istotną rolę w regulowaniu ciśnienia tętniczego. Celem pracy była 
ocena spożycia magnezu oraz częstości spożycia produktów bogatych w magnez przez pacjentów z nadci-
śnieniem tętniczym.

W badaniu ankietowym wzięły udział 63 osoby ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym, będące stałymi 
pacjentami Poradni Nadciśnieniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przeprowadzona ankieta składała 
się z kwestionariusza częstości spożycia produktów spożywczych będących źródłem magnezu oraz 24 - godzin-
nego wywiadu żywieniowego zbieranego z trzech dni. Ankieta zawierała dodatkowo test wiedzy żywieniowej 
dotyczącej magnezu, w którym zapytano o stosowanie suplementów diety zawierających magnez.

Zdecydowana większość (83%) ankietowanych nie spełniła założonych norm dobowego spożycia magne-
zu. Najczęściej spożywanymi produktami będącymi bogatym źródłem magnezu były: chleb pełnoziarnisty 
oraz woda mineralna wapniowo - magnezowa. Z mniejszą częstotliwością pacjenci spożywali kasze, rośliny 
strączkowe oraz bakalie. W przeprowadzonym teście wiedzy żywieniowej wykazano, iż wiedza pacjentów 
dotycząca magnezu jest niezadowalająca. Dodatkowo wykazano, że ponad połowa pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym stosuje suplementy diety zawierające magnez. Suplementy diety częściej stosowały kobiety.

Zważywszy na rolę magnezu w regulowaniu ciśnienia tętniczego istotnym wydaje się edukacja w zakresie 
diety, dostarczającej odpowiedniej ilości tego pierwiastka z pożywieniem. 
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Ograniczenie funkcjonowania fizycznego u pacjentów po hospitalizacji z powodu choroby 
niedokrwiennej serca (ChNS).Wyniki programu EuroAspire III i IV (EA III i EA IV)

R. Wolfshaut-Wolak1, M. Polak1, A. Łukaszewska2, R. Łysek1, E. Brzezicka1, W. Misiowiec1, 
K. Kawecka- Jaszcz2, P. Jankowski2, D. Czarnecka2, A. Pająk2

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, UJ CM
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

WSTĘP
Samoocena stanu zdrowia pacjentów (w tym funkcjonowania fizycznego, FF) jest związana z postępem  
choroby, jej uciążliwości oraz stopnia nasilenia objawów odczuwanych przez pacjenta.

CEL
Ocena częstości występowania upośledzonego FF u pacjentów po hospitalizacji z powodu ChNS.

METODy
W ramach projektu EuroAspire, przeprowadzono 2 badania w 5 szpitalach krakowskich u pacjentów po 
hospitalizacji ChNS. Do celów prezentowanej analizy FF oceniono na podstawie 2 pytań. Pierwsze odnosiło 
się do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, a drugie do pokonywania wzniesień i chodze-
nia po schodach. Odpowiedzi skategoryzowano do 2 wariantów : ograniczenia występują lub nie. Różnice  
w rozkładzie obu odpowiedzi oceniono za pomocą testu Chi 2.

WyNKI
Do analizy zakwalifikowano 754 pacjentów. Odsetek osób, u których wystąpiło ograniczenie w umiarko-
wanych czynnościach istotnie zmniejszył się w EA IV (z 15% do 7%). Podobną zależność zaobserwowano  
w przypadku ograniczeń dotyczących wchodzenia po schodach tj. w EA IV odsetek zmniejszył się z 28% do 
13%. Ograniczenie FF nie miało związku ze skutecznością leczenia czynników ryzyka tj.: palenie tytoniu, nad-
ciśnienie tętnicze krwi, wysokie stężenie cholesterolu i cukrzyca.

WNIOSKI
Wyniki sugerują, że procent osób z obniżonym FF wśród pacjentów po hospitalizacji ChNS obniżył się.  
Zmiana ta nie była związana ze skutecznością leczenia klasycznych czynników ryzyka.

Projekt został sfinansowany z NCN, DEC-2011/03/B/N27/06101
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Wpływ długoterminowego przestrzegania diety roślinnej na wydolność biegaczy w porów- 
naniu do biegaczy wszystkojedzących

D. Parol1, D. Sliż1, M. Wełnicki1, J. Sobiecki2, D. Dąbrowska1, M. Pawłowska1, A. Mamcarz1

1III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM
2Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

TŁO
Dieta wegańska zyskuje popularność wśród osób, których celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia cho-
rób sercowo-naczyniowych. Połącznie aktywności fizycznej oraz diety z ograniczeniem produktów odzwie-
rzęcych może być narzędziem redukującym zapadalności na choroby cywilizacyjne. Jednak sugeruje się,  
iż ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych potencjalnie może negatywnie wpływać na wydolność.

CEL
Celem pracy jest ocena wpływu diety wegańskiej na parametry wydolności fizycznej oraz biochemiczne krwi.

METODy
Porównanie wyników testów wysiłkowych na cykloergometrze (RAMP Test) i biochemicznych u biegaczy 
długodystansowych, pozostających dłużej niż 1 rok na diecie wszystkożernej (grupa kontrolna, n=20) lub 
wegańskiej (grupa badana, n=34).

WyNIKI
W grupie wegan stwierdzono istotnie niższe BMI w porównaniu do kontrolnej (22,04 vs 23,44 kg/m²(p=0,025). 
Stwierdzano porównywalne stężenie hemoglobiny: w grupie wegan średnio 14,72 g/dl, w kontrolnej średnio 
14,93 g/dl (p=ns) przy jednocześnie niższych średnich stężeniach ferrytyny w grupie wegan - 69,2 vs. 100,7 
ng/ml w grupie kontrolnej (na granicy istotności statystycznej, p=0,054).

Mediana VO2max w grupie badanej była istotnie wyższa niż w kontrolnej - 55,3±7,59 vs. 48,0±7,11 ml/kg/min 
(p=0,012). W grupie wegan stwierdzano również niższe średnie stężenia cholesterolu całkowitego, różnica 
nie była statystycznie istotna (157,57 vs 185,60 mg/dl, p=0,093), średnie wartości w obu grupach mieszczą 
się w normie (<190 mg/dl). Poziom homocysteiny jest niższy w grupie kontrolnej niż wegan (15,9 vs 19,2 
mcmol/l, p=0,04), obie wartości są powyżej normy (<15 mcmol/l).

WNIOSKI
Wstępne wyniki wykazują, że weganie mogą uzyskać porównywalną wydolność fizyczną do sportowców nie 
stosujących restrykcji dietetycznych. Dieta wegańska może wiązać się z zaburzeniami gospodarki żelazem 
oraz wzrostem poziomu homocysteiny
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Wybrane  czynniki ryzyka ChNS w grupie pielęgniarek aktywnych zawodowo w okresie 
przed i pomenopauzalnym - wyniki wstępne

A. Piskorz1, A. Nowacka1, R. Wolfshaut-Wolak2, J. Moszkowicz3, A. Gniadek1

1Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, UJ CM
2Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytut Zdrowia Publicznego, UJ CM
3Studenckie Koło Naukowe Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

WSTĘP
Choroba niedokrwienna serca jest częściej przyczyną zgonów wśród kobiet w porównaniu z mężczyznami. 
Według danych GUS pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową w Polsce.

CEL
Celem pracy była ocena porównawcza wybranych czynników ryzyka ChNS w grupie pielęgniarek pracujących 
w systemie pracy zmianowej z uwzględnieniem statusu menopauzy.

MATERIAŁ I METODA
Badania przeprowadzono wśród 92 pielęgniarek, w wieku 22-61 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz 
ankiety obejmujący dane socjodemograficzne, styl życia i status menopauzy oraz Międzynarodowy Kwestio-
nariusz Aktywności Fizycznej. Przeprowadzono pomiary antropometryczne: masa ciała, wzrost, obwód talii 
i bioder oraz obliczono BMI oraz WHR.

WyNIKI
Stwierdzono znamiennie wyższą wartość wskaźnika BMI oraz obwód talii u pielęgniarek po menopauzie 
(BMI: 27,75; SD=3,21, OT:89,69 cm, SD=10,26) w porównaniu z pielęgniarkami przed menopauzą (BMI: 24,52; 
SD=4,80, OT: 79,43cm, SD=11,41). Badana grupa pielęgniarek prowadziła siedzący tryb życia, na umiarkowa-
ną aktywność fizyczną w czasie wolnym przeznaczały jedynie 1,56 dnia w tygodniu (SD=2,06). Nałóg palenia 
tytoniu deklarowało 12, 3% badanych. Ponad połowa badanych spożywała codziennie tłuszcze zwierzęce 
oraz słodycze i cukier.

WNIOSKI
W grupie badanych pielęgniarek stwierdzono występowanie czynników ryzyka ChNS wynikających ze stylu 
życia: nadwaga i otyłość wisceralna, siedzący tryb życia, palenie tytoniu oraz nieprawidłowe nawyki żywie-
niowe.
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Suplementacja preparatów magnezu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

A. Skrzek, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

Wytyczne ESH/ESC oraz PTNT nie rekomendują suplementacji magnezu (Mg) jako metody uzupełniającej 
leczenie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT).

Celem badania była ocena częstości stosowania preparatów zawierających Mg u pacjentów z NT z uwzględ-
nieniem charakterystyki demograficznej i klinicznej badanej grupy.

W oparciu o autorską ankietę w okresie X.2015-I.2016 zebrano i przeanalizowano dane demograficzne  
i kliniczne pacjentów z NT, którzy zgłaszali się kolejno do Poradni.

Do analizy włączono 309 pacjentów z NT w wieku 19 - 84 lat (średni wiek - 54,9 lat; 56,6% kobiet). Odsetek pa-
cjentów stosujących Mg wyniósł 47,9%. Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni sięgały po Mg (68,2% vs 31,8%, 
p=0,0001). Najczęściej stosowanymi związkami Mg były połączenia organiczne (85,1%), rzadziej formy nie-
organiczne (11,5%) i chelaty (3,4%). W grupie pacjentów stosujących, w porównaniu do nie stosujących Mg, 
nie wykazano różnicy w wartościach średniego skurczowego (142 vs 140 mmHg; p=0,93) i rozkurczowego 
CTK (80 vs 82 mmHg; p=0,42) oraz średniej AS (71,5 vs 70,0/min; p= 0,21). Porównywane grupy nie różniły się 
pod względem zalecanego leczenia przeciwnadciśnieniowego oraz częstości osiągania docelowych wartości 
CTK w pomiarach gabinetowych (20,7% vs 18,8%; p=0,92).

Blisko połowa pacjentów z NT sięga regularnie po preparaty Mg. Kobiety częściej niż mężczyźni stosują su-
plementy Mg. Nie wykazano związku między stosowaniem Mg, a zmianą wartości CTK, AS oraz osiąganiem 
docelowych wartości CTK. 
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Upośledzenie funkcji nerek u pacjentów po hospitalizacji z powodu choroby niedo- 
krwiennej serca (ChNS). Wyniki polskiej części programu EuroAspire IV

R. Wolfshaut-Wolak1, A. Micek1, R. Łysek1, M. Polak1, E. Brzezicka1, W. Misiowiec1, P. Jankowski2, 
D. Czarnecka1, A. Pająk1

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, UJ CM
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

Upośledzenie funkcji nerek pogarsza rokowanie w ChNS, informacje dotyczące częstości występowania tego 
stanu są skąpe.

CEL
Ocena częstości występowania upośledzenia funkcji nerek u pacjentów po hospitalizacji z powodu ChNS.

METODy
W ramach projektu EuroAspire IV, do udziału w badaniu zaproszono pacjentów 5 szpitali krakowskich, ho-
spitalizowanych z powodu zawału serca, niestabilnej dusznicy, CABG lub PCI. Badania pacjentów przepro-
wadzono od 6 miesięcy do 3 lat po ich wypisie ze szpitala. Upośledzoną funkcję nerek rozpoznano gdy 
eGFR (estimated glomerular filtration rate) było poniżej 75 ml/min/1,73m². Różnice w odsetkach porównano 
testem Ch 2 .

WyNIKI
W badaniu wzięło udział 377 pacjentów w tym 66,3% mężczyzn. Upośledzone funkcje nerek stwierdzono 
u 47% mężczyzn i 55% kobiet biorących udział w badaniu. U mężczyzn upośledzona funkcja nerek była 
związana z istotnie rzadszym paleniem tytoniu (21% ver 79%). Upośledzenie funkcji nerek nie miało wpływu 
na kontrolę czynników ryzyka takich jak: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, wysokie stężenie cho-
lesterolu i cukrzyca.

WNIOSKI
Upośledzona funkcja nerek występowała u około 50% pacjentów po hospitalizacji ChNS. Występowanie 
upośledzonej funkcji nerek wiązało się z rzadszym paleniem papierosów u mężczyzn i nie miało związku  
z leczeniem innych klasycznych czynników ryzyka.

Projekt został sfinansowany ze środków NCN, decyzja DEC-2011/03/B/N27/06101 
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Dieta, alkohol i wysiłek fizyczny - ocena wybranych aspektów prewencji wtórnej choroby 
wieńcowej u ambulatoryjnych pacjentów poradni kardiologiczneJ

M. Weglarz1, A. Ratajska1, M. Zając2, W. Sinkiewicz1

1II Katedra Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.Jana Biziela
2Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

WSTĘP
Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci w Polsce i w krajach rozwiniętych. Pomimo coraz 
lepszej terapii, prewencja niefarmakologiczna jest niewystarczająca.

METODy
Do badania włączono 201 pacjentów poradni kardiologicznej z chorobą wieńcową, losowo przydzielonych 
do 2 grup: 1) standardowej opieki (n=89), 2) poddanych dodatkowej edukacji w zakresie prewencji (szkolenie 
lekarskie i materiały edukacyjne) (n=112). Wszyscy odbyli 2 wizyty (wstępną i po 6-12 miesiącach), obejmują-
ce: wywiad, badanie przedmiotowe, ocenę badań laboratoryjnych, badanie ankietowe.

WyNIKI
Średni wiek wynosił 64,9±8,8 lat, przeważali mężczyźni (81%), 75% miało wskaźnik masy ciała (BMI) >25 kg/
m². Tylko 5% uwzględniało kaloryczność pokarmów, mimo że 53% deklarowało stosowanie diety. Za rzadko 
w stosunku do zaleceń spożywano ryby, owoce, warzywa i pieczywo razowe. Abstynencję od alkoholu de-
klarowało 64%, pozostali spożywali głównie piwo (40%) i wódkę (24%). O wystarczającej aktywności fizycznej 
było przekonane aż 54% grupy, ale u 32% trwała ona ≤ 0,5h/tydz. Aktywnie paliło 8,4%.

Na obu wizytach sprawdzono znajomość zalecanych wartości: glikemii na czczo i po posiłku, cholesterolu 
LDL, triglicerydów, ciśnienia tętniczego, BMI. W ankiecie wstępnej prawidłowo odpowiedziano średnio na 2 
pytania z 6. Jedynie 16 % ankietowanych znało ≥4 odpowiedzi, a 19% żadnej. Podczas drugiej wizyty stwier-
dzono znamienną poprawę wiedzy: grupa edukowana odpowiadała na 3,5±1,5 vs 2,0±1,5 pytania, p<0,01; 
grupa nie edukowana na 2,6±1,4 vs 1,7±1,4, p<0,01.

WNIOSKI
1. Większość pacjentów z chorobą wieńcową nie zna zasad profilaktyki wtórnej.
2. Jakość żywienia oraz aktywność fizyczna chorych odbiegają od rekomendacji. 

P22SESJA PLAKATOWA



91/

Czy w mediach społecznościowych jest miejsce na rzetelną informację opartą na dowo-
dach naukowych?

J. Zając, M. Koperny, M. Bała
Ośrodek przeglądów Systematycznych – Polska Filia Cochrane

Media stają się coraz powszechniejszym źródłem informacji dotyczących zdrowia, profilaktyki, a nawet 
metod leczenia. Niezwykle istotne są wszelkie wysiłki mające na celu propagowanie rzetelnej, opartej na 
dowodach naukowych wiedzy w często używanych mediach społecznościowych. Od marca b.r. Cochrane 
Polska (polska filia organizacji Cochrane) rozpoczęła upowszechnianie w mediach społecznościowych wyso-
kiej jakości informacji pochodzących z przeglądów systematycznych Cochrane i dotyczących m.in. prewencji 
poprzez utworzoną stronę (fanpage) w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/cochrane.polska.

Spośród 65 opublikowanych od marca b.r. informacji (postów), 63% dotyczyło prewencji, głównie z zakresu 
żywienia (36%), stylu życia (17%) czy zdrowia dzieci i okresu ciąży (22%). Największą popularnością cieszyły 
się posty związane z jakością życia, m.in. ergonomią pracy (śr. zasięg ponad 800 osób) oraz dietą i szcze-
pieniami (śr. 700 odbiorców). Najchętniej czytane były informacje dotyczące właściwości diety śródziemno-
morskiej w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego (>1600 odbiorców), dobroczynnego wpływu 
kwasów omega-3 na choroby serca (>1300 odbiorców), czy prewencyjnego działania fluoru na ubytki w zę-
bach (>1200 odbiorców).

Rosnąca liczba odbiorców naszych postów wskazuje, że istnieje w mediach społecznościowych zapotrzebo-
wanie na informacje oparte o rzetelne dane naukowe. Ponadto rośnie liczba młodych odbiorców (18-24 rok 
życia) publikowanych przez nas informacji.
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Rozpowszechnienie i znajomość modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo
-naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej bez rozpoznanej choroby 
sercowo-naczyniowej

A. Sarnecka1, G. Kopeć1, A. Waśniowska2, M. Waligóra1, K. Knap1, A. Lenart-Migdalska1,  
N. Palka1, P. Podolec1

1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, UJ CM
2Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

WSTĘP
Spadek umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) wynika głównie z redukcji ich czyn-
ników ryzyka.

CELE
Ocena rozpowszechnienia i znajomości modyfikowalnych czynników ryzyka ChSN u pacjentów podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) bez rozpoznanej ChSN w Małopolsce.

METODy
Badanie przesiewowe oraz kwestionariuszowe 978 kolejnych pacjentów 11 wylosowanych POZ w latach 
2012-2015.

WyNIKI
Średni wiek badanych wyniósł 45,7±13lat, 245(25%) stanowili mężczyźni, 308(31,5%) było uprzednio edu-
kowanych przez personel medyczny na temat czynników ryzyka ChSN. U badanych występowały nastę-
pujące czynniki ryzyka ChSN: nieprawidłowe odżywianie–890(91,0%), hipercholesterolemia–678(69,3%), 
niedostateczna aktywność fizyczna–674(68,9%), nadciśnienie tętnicze–245(25,1%), otyłość-220(22,5%), pale-
nie tytoniu–175(17,9%), cukrzyca–142(2,9%). Najczęściej wskazywane czynniki ryzyka ChSN to palenie tyto-
niu–330(33,7%), otyłość–258(26,4%) i nieprawidłowa dieta–248(25,4%). Każdy czynnik ryzyka był wskazywany 
częściej przez osoby lepiej wykształcone i uprzednio edukowane (p<0,05). Ponadto nadwaga i otyłość były 
częściej wskazywane przez kobiety (OR 1,6, PU 1,1-2,4, p<0,05), a palenie tytoniu rzadziej przez osoby palące 
(OR 0,6, PU 0,4-0,9, p<0,05) i z większą liczbą czynników ryzyka (OR 0,84, PU 0,7-0,98, p<0,05). Jedynym czyn-
nikiem ryzyka wiążącym się z jego częstszą identyfikacją była cukrzyca (OR 3,44, PU 0,996-11,86, p=0,050).

WNIOSKI
Pomimo dużego rozpowszechnienia modyfikowalnych czynników ryzyka ChSN u pacjentów POZ, wiedza na 
ich temat jest niewystarczająca. Pacjenci nie postrzegają większości występujących u nich czynników ryzyka 
jako zagrożenia rozwojem ChSN.
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Wiedza na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród uczniów szkół gimna-
zjalnych z województwa małopolskiego

K. Knap1, A. Sarnecka1, A. Lenart-Migdalska2, N. Palka1, P. Podolec1, G. Kopeć3, P. Iwaszczuk1

1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, IK UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
2Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Kardiologii Społecznej, UJ CM
3Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, UJ CM

WSTĘP
Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) są nadal główną przyczyną umieralności oraz przedwczesnej śmierci 
w Polsce. Największy wpływ na ryzyko zgonów i incydentów sercowo-naczyniowych mają modyfikowalne 
czynniki ryzyka.

CEL
Ocena znajomości czynników ryzyka ChSN wśród gimnazjalistów z województwa małopolskiego.

METODy
Do badania włączono uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjalnych wylosowanych szkół z terenu woje-
wództwa małopolskiego. Zastosowano autorski kwestionariusz, zawierający otwarte pytania sprawdzające 
wiedzę uczniów na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia.

WyNIKI
Badaną grupę stanowiło 876 uczniów (53,4% M) pierwszych i drugich klas gimnazjalnych w średnim wieku 
14,3 lat. Spośród czynników, które sprzyjają rozwojowi miażdżycy uczniowie gimnazjum najczęściej wska-
zywali: palenie tytoniu (38,1% ogółem; 39,8%K vs 36,5%M, p=0,32), nieprawidłową dietę (36,7%; 44,5%K 
vs 29,9%M, p<0,001), nadużywanie alkoholu (34,4%; 35,9%K vs 33,1%M, p=0,39), nadwagę/otyłość (32,7%; 
34,2%K vs 31,4%M, p=0,39), stres (23,8%; 29,2%K vs 19%M, p<0,001), małą aktywność fizyczną (28,9%; 
35,6%K vs 23,1%M, p<0,001), stosowanie narkotyków/dopalaczy (17%; 16%K vs 18%M, p=0,44). Zdecydowa-
nie rzadziej wskazywano na tak ważne czynniki ryzyka, jak hipercholesterolemia (12,2%; 11,8%K vs 12,6%M, 
p=0,71), nadciśnienie tętnicze (9,5%; 12,1%K vs 7,3%M, p=0,02) i cukrzyca (4,7%; 4,7%K vs 4,7%M, p=0,98). 
Tylko 5 osób wskazało jako czynnik ryzyka ChSN grypę (0,6%; 0%K vs 1,1%M, p=0,012). Uczniowie mieszka-
jący na wsi w porównaniu do osób mieszkających w miastach częściej wskazywali takie czynniki ryzyka jak: 
mała aktywność fizyczna (30,5% vs 26,2%, p=0,17), nieprawidłowa dieta (38,5% vs 33,4%, p=0,14), nadwaga/
otyłość (33,5% vs 31,2%, p=0,5), nadciśnienie tętnicze (10,7% vs 7,3%, p=0,1), hipercholesterolemia (12,8% 
vs 11,2%, p=0,46), palenie papierosów (38,3% vs 37,6%, p=0,83), nadużywanie alkoholu (36,7% vs 30,3%, 
p=0,04), stosowanie narkotyków/dopalaczy (20,1% vs 11,5%, p=0,001), grypa (0,9% vs 0%, p=0,03). Uczniowie 
mieszkający w miastach istotnie częściej wskazywali jako czynniki ryzyka stres (28% vs 21,4%, p=0,03) oraz 
cukrzycę (6,7% vs 3,6%, p=0,04).

WNIOSKI
Wielu gimnazjalistów z małopolskich szkół nie zna czynników ryzyka ChSN, dotyczy to głównie chłopców oraz 
uczniów mieszkających w miastach. Wskazana jest kontynuacja programów profilaktycznych i rozszerzanie 
działań edukacyjnych młodzieży w tym aspekcie.
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Znajomość objawów i postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru  
mózgu wśród gimnazjalistów z terenu województwa małopolskiego

A. K. Knap, A. Sarnecka, A. Lenart-Migdalska, P. Iwaszczuk, N. Palka, P. Podolec, G. Kopeć
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, IK UJ CM, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

WSTĘP
Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN stanowią główną przyczynę umieralności w Polsce. Znajomość objawów i za-
sad postępowania w zawale serca i udarze mózgu jest warunkiem wczesnego rozpoznania i leczenia tych schorzeń.

CEL
Ocena znajomości objawów oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu 
u osoby z otoczenia wśród gimnazjalistów z województwa małopolskiego.

METODy
Do badania włączono uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjalnych wylosowanych szkół z terenu wojewódz-
twa małopolskiego. Zastosowano autorski kwestionariusz, zawierający pytania sprawdzające wiedzę uczniów na 
temat znajomości definicji oraz objawów zawału serca i udaru mózgu, a także prawidłowego reagowania na nie.

WyNIKI
Badaną grupę stanowiło 876 uczniów (53,4% M) pierwszych i drugich klas gimnazjalnych w średnim wieku 
14,3 lat. Na pytanie ‚co to jest zawał serca’ prawidłowo odpowiedziało tylko 408 (46,6%) uczniów (53,4%K vs 
40,6%M, p<0,001). Najczęściej wskazywane przez uczniów objawy zawału serca to: ból/dyskomfort w klat-
ce piersiowej (75,1% ogółem; 81,1%K vs 69,9%M, p<0,001), duszność (69,7%; 77,5%K vs 62,8%M, p<0,001), 
uczucie osłabienia, zawrotów głowy lub omdlenie (54,9%; 59,8%K vs 50,5%M, p=0,005). Zdecydowanie rza-
dziej wskazywano na ból lub uczucie dyskomfortu w żuchwie, szyi lub plecach (19,9%; 15,7%K vs 23,5%M; 
p=0,004) oraz ból lub uczucie dyskomfortu w ramionach lub barku (13,5%; 11,6%K vs 15,2%M, p=0,12). Tylko 
347 (39,6%) uczniów wskazała prawidłową definicję udaru mózgu (45,8%K vs 34,2%M, p<0,001). W pytaniu  
o objawy udaru mózgu najczęściej wskazywano: nagłe zaburzenia równowagi i chodu (67,7% ogółem; 73,5%K 
vs 62,4%M, p<0,001), nagły brak rozumienia mowy/możliwości wypowiadania się (49,7%; 52%K vs 47,7%M, 
p=0,2), nagłe upośledzenie pola widzenia (45%; 47,3%K vs 43%M, p=0,19), nagłe osłabienie kończyn po jed-
nej stronie ciała (44,8%; 46,8%K vs 43%M, p=0,25). Rzadziej wskazywano: nagłe pojawienie się bełkotliwej 
mowy (39,1%; 38,2%K vs 39,7%M, p=0,64), nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (37,4%; 42,3%K vs 
33,1%M, p=0,005), nagłe opadnięcie kącika ust (21,6%; 20,8%K vs 22,2%M, p=0,62). W przypadku podejrzenia 
zawału serca lub udaru mózgu u osoby z otoczenia tylko 451 (51,5%) uczniów wezwałaby karetkę pogotowia 
ratunkowego (52,7%K vs 50,4%M, p=0,5), pozostali ankietowani opóźniliby działania poprzez: telefon do 
lekarza (19,5%), do kogoś z rodziny (9,3%), do nauczyciela (7%); aż 13,5% gimnazjalistów nie wiedziałaby jak 
postąpić w takiej sytuacji. Większość ankietowanych (87,8%) znała prawidłowy numer telefonu alarmowego 
(999 i/lub 112), wśród błędnych odpowiedzi (12,2%) najczęściej wskazywano 998 i 997.

WNIOSKI
Młodzież gimnazjalna małopolskich szkół, zwłaszcza płci męskiej wykazuje niezadowalający poziom wiedzy 
na temat zawału serca i udaru mózgu. Nie zna również zasad prawidłowego postępowania w przypadku 
wystąpienia tych schorzeń u osoby z otoczenia. Stwarza to pilną potrzebę kontynuacji programów profilak-
tycznych ukierunkowanych na edukację w tym zakresie.
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Serce bez dymu – rola edukacji pacjenta i kampanii społecznej w ramach prewencji 
wtórnej zawału serca

A. Krawczyk-Ożóg1, I. Twarda2, I. Franczak2, Z. Siudak1, R. Rajtar1, J. Godlewski2, D. Dudek1

1II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

Celem pracy jest analiza skuteczności rzucania palenia papierosów w populacji osób hospitalizowanych  
z powodu zawału serca, biorących udział w kampanii edukacyjnej „Serce bez dymu” (www.sercebezdymu.pl).

Badaniem objęto kolejnych 100 osób, aktywnie palących papierosy, hospitalizowanych z powodu zawału 
serca (STEMI, NSTEMI) w okresie 01.01-31.12.2015 r. W momencie wypisu ze szpitala oraz 1 i 6 miesięcy po 
wypisie kontaktowała się z nimi pielęgniarka, przeprowadzając wywiad edukując oraz przedstawiając możli-
wości wsparcia w przypadku chęci rzucenia nałogu.

Spośród pacjentów 80 stanowili mężczyźni. Pacjenci byli w wieku średnio 60.5(±8.9) lat, palący średnio od 
35(±11.0) lat po 20(±10) sztuk dziennie. 34 osoby nieskutecznie próbowały rzucić wcześniej palenie. 86 pa-
cjentów nie korzystało nigdy z porad lekarza w kontekście walki z nałogiem. Z dodatkowych danych: 58 
osób było nieaktywnych zawodowo, 33 to pracownicy fizyczni, pozostali umysłowi. Po przeprowadzonej akcji 
edukacyjnej w wywiadzie 1-msc: 61 osób rzuciło palenie, 35 osób zmniejszyło ilość wypalanych papierosów 
dziennie. W wywiadzie 6-msc: 53 osób nie paliło papierosów (9 osób powróciło do palenia, 2 dodatkowe 
osoby rzuciły, 1 osoba zmarła). Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności rzucenia palenia od 
płci, wieku, długości i ilości wypalanych papierosów.

Stała edukacja pacjenta jest istotną pomocą w walce z nikotynizmem. Wywiad z pacjentem po wypisie  
ze szpitala działa motywująco.
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Czy w populacji osób z ZUT poszukującymi terapii w Polsce rozpoznano zjawisko harde-
ning in smoking? 

M. Broszkiewicz, W. Drygas
Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WPROWADZENIE
Hardening in smoking polega na niskiej częstości pozostawania abstynentem po podjętych próbach rzu-
cenia palenia tytoniu. Populację osób z ZUT poszukujących terapii ocenia się jako najbardziej obciążoną 
tym zjawiskiem. Poza wynikami badania własnego, dotychczas populacja ta nie była przedmiotem badań 
w Polsce.

CEL PRACY
Udowodnienie, że populacja osób z ZUT w Polsce poszukujących terapii jest obciążona zjawiskiem hardening.

MATERIAŁ I METODA
Oferta terapeutyczna interwencji grupowej została skierowana drogą community recruitment w celu wy-
łonienia populacji osób z ZUT poszukujących terapii w Łodzi w latach 2001-2007. Grupa badana liczyła 627 
osób (62,5% K). Pierwszy autor pracy był terapeutą realizującym interwencję.

WyNIKI
Populacja badana cechowała się: silnym ZUT (50,2% ≥7 FTND) z wcześniejszymi próbami rzucenia palenia 
(83,7%). Wynik krótkoterminowy rzucenia palenia wyniósł dla kobiet i mężczyzn odpowiednio: 54,6% i 46,8%. 
Wynik utrzymania abstynencji nieprzerwanej (PA) z weryfikacją biochemiczną wyniósł odpowiednio: 11,2% 
i 12,5% w obserwacji 1-7 lat.

WNIOSKI
Wyniki badania własnego potwierdziły, że populacja badana była obciążona zjawiskiem hardening. Kolejna 
próba rzucenia palenia nie zakończyła się utrzymaniem abstynencji przez większość uczestników. Populacja 
ta stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. Jeśli osoby poszukujące terapii nie utrzymują abstynencji 
tytoniowej, to nie są podatne na leczenie i są częściej zagrożone przedwczesnym zgonem.

P28SESJA PLAKATOWA



97/

Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród pracowników

A. Lenart-Migdalska1, K. Jasińska2, A. Sarnecka1, K. Knap1, J. Pankalla2, A. Paczka2, G. Kopeć1, 
P. Podolec1

1Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, UJ CM
2SKN przy Klinice Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM w KSS im. Jana Pawła II w Krakowie

WSTĘP
Choroby układu krążenia (ChUK) są najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów oraz jedną z najczęst-
szych przyczyn inwalidztwa. W Polsce standaryzowane współczynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym 
(25-65 lat) są znacznie wyższe niż w krajach tzw. starej Unii Europejskiej.

CEL
Ocena wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pracowników oraz efektywności 
interwencji edukacyjnej.

MATERIAŁy I METODy
Do badania włączono pracowników 5 losowo wybranych krakowskich zakładów pracy. Wśród pracowni-
ków przeprowadzono ujednolicone szkolenie na temat czynników ryzyka ChUK. Wiedzę za pomocą ankiety 
sprawdzano dwukrotnie: wyjściowo i po szkoleniu.

WyNIKI
W badaniu wzięło udział 144 pracowników (55 M) w wieku 25-69 lat, większość (61%) z wyższym wykształce-
niem. 6% respondentów miało rozpoznaną chorobę wieńcową, 4% przebyło zawał serca, 1% udar mózgu.

Przed szkoleniem 61% badanych deklarowała znajomość terminu „czynniki ryzyka”. W pytaniu otwartym 
ankietowani wymieniali średnio 3.0±3.0 czynniki ryzyka ChUK (2.4±2.6 klasycznych oraz 0.6±0.7 związanych 
ze środowiskiem pracy). Po szkoleniu średnia ta wzrosła do 7.6±5.1 (p<0.01) (4.8±3.2 klasycznych i 2.8±2.5 
związanych z pracą).

Najczęściej wymienianymi klasycznymi czynnikami ryzykami były (przed vs. po): stres – 39.7% vs. 62,8%, 
p<0.01; mała aktywność fizyczna 37.6% vs. 64.2%, p<0.01; palenie – 37.6% vs. 58.4%, p<0.01; niewłaściwa 
dieta – 35.5% vs. 61.3%, p<0.01; natomiast wśród czynników związanych z pracą: stres – 51.4% vs. 73.0%, 
p<0.01; praca zmianowa 2.9% vs. 43.4%, p<0.01.

WNIOSKI
Wiedza na temat czynników ryzyka ChUK wśród pracowników jest niewystarczająca i może być poprawiona 
przez ukierunkowane szkolenie.
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Ocena stanu funkcjonalnego oraz jakości życia zależnej od zdrowia u starszych chorych  
z chorobą tętnic obwodowych

D. Studzińska1, B. Gryglewska2, M. Wojnarowska1, J. Paleń1, B. Rudel1, T. Grodzicki2

1Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii
2Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, UJ CM

CEL
Ocena stanu funkcjonalnego oraz jakości życia zależnej od zdrowia u starszych pacjentów z objawową  
chorobą tętnic obwodowych (PAD) przyjętych do oddziału angiologii.

METODy
Wyniki uzyskane w skalach podstawowej i złożonej aktywności dnia codziennego (bADL, IADL) oraz w kwe-
stionariuszu jakości życia (EQ-5D-3L) porównano u chorych z PAD w różnym wieku: 55-64 lat- grupa I, 65-74 
lat-grupa II oraz 75 lat i więcej – grupa III. Stopień zaawansowania PAD określono na podstawie Klasyfikacji 
Rutherforda.

WyNIKI
Badaniem objęto 151 pacjentów (gr. I –54 osób, średni wiek 60,4±2,5 lat; gr. II –54, 69±3,1; gr. III–43, 79,7±3,6), 
66,9% stanowili mężczyźni. Stopień zaawansowania PAD był porównywalny we wszystkich grupach. W skali 
bADL chorzy uzyskiwali podobną ilość punktów, natomiast w skali IADL wraz z wiekiem sprawność pacjen-
tów malała (22,5±3 vs 21,5±4,5 vs 20,6±3,4 pkt., p=0,001). W kwestionariuszu EQ-5D-3L grupy nie różniły się 
istotnie pod względem częstości zgłaszanych problemów z poruszaniem się, odczuwaniem bólu oraz towa-
rzyszącym uczuciem niepokoju i/lub przygnębienia. Pacjenci starsi częściej niż młodsi zgłaszali trudności 
w sprawowaniu samoopieki (13,0 vs 14,8 vs 39,5, p=0,008).Wraz z wiekiem istotnie malał Indeks EQ-5D-3L 
(0,712±0,23 vs 0,676±0,26 vs 0,594±0,29, p=0,04).

WNIOSKI
Wiek jest czynnikiem wpływającym w sposób istotny na ocenę jakości życia zależnej od zdrowia oraz na utra-
tę sprawności w zakresie wykonywania złożonych czynności życia codziennego u pacjentów z PAD.

P30SESJA PLAKATOWA



99/

Globalne funkcjonowanie poznawcze a jakość życia u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu 
 TAVI – badanie pilotażowe

K. Olszewska1,2, T. Tokarek2, J. Łosiak-Pilch3, B. Bętkowska-Korpała1, D. Dudek2

1Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
2II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3Julia Łosiak-Pilch, Uniwersytet Jagielloński, Studium Pedagogiczne

Przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI) jest innowacyjną metodą leczenia ciężkiego zwężenia  
zastawki aortalnej (AS). Stanowi szansę dla starszych pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem operacyj-
nym, nie kwalifikujących się do standardowego leczenia kardiochirurgicznego.

CELEM PREZENTACJI jest ocena zależności funkcjonowania poznawczego i jakości życia (QoL) u pacjentów 
kwalifikowanych do TAVI.
Włączono 100 pacjentów z ciężką AS. Wykorzystano Skalę MMSE, Test AMTS, Kwestionariusz EQ-5D-3L, Skalę 
IADL. Porównano QoL pacjentów z zachowanym (MMSE≥24pkt) i obniżonym (MMSE≤23)  funkcjonowaniem 
poznawczym.

WyNIKI
Średni wynik MMSE w grupie z zachowanym poziomem funkcjonowania poznawczego wynosił 26.9±1.9, 
a z objawami demencji 19.2±3.1. Osoby z  MMSE≥24pkt były istotnie statystycznie młodsze (81.2±5.3 vs. 
84.2±4.0, p=.001), z dłuższym czasem edukacji (10.5±5.3 vs. 6.6±2.9 p=.001), lepszą orientacją co do czasu 
i miejsca (9.5±0.8 vs. 6.6±2.8 p=.001). U osób z niższymi wynikami w MMSE gorsza była pamięć (3.6±1.5 vs. 
5.3±0.9, p=.001) i funkcje językowe (3.15±1.1 vs. 3.8±0.6, p=.001), a QoL w IADL była istotnie statystycznie 
niższa (16.1±6.3 vs. 20.8±3.1, p=.007). Nie stwierdzono między badanymi grupami istotnych statystycznie 
różnic w QoL w EQ-5D-3L.

WNIOSKI
Ocena funkcjonowania poznawczego i QoL to ważne parametry w podejmowaniu decyzji klinicznych w kwa-
lifikacji do TAVI. Stwierdzono różnice w QoL przed TAVI między pacjentami z obniżonymi i zachowanymi 
funkcjami poznawczymi.
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Ocena stylu życia jako element prewencji chorób sercowo – naczyniowych (ChSN)

J. Żółtańska, M. Bujnowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

WSTĘP
ChSN uznawane są za główną przyczyną zgonów i inwalidztwa. Ustalono czynniki ryzyka i podzielono je na 
dwie grupy: podlegające i nie podlegające modyfikacji. W profilaktyce opracowano strategię populacyjną 
i strategię dużego ryzyka, w tym profilaktykę wtórną. Strategia populacyjna (uznana za najbardziej skutecz-
ną) polega na modyfikowaniu czynników ryzyka wynikających ze stylu życia 

CEL PRACY
Analiza  stylu życia i ocena różnic pomiędzy osobami zdrowymi, a leczonymi z powodu incydentów sercowo 
-naczyniowych.

MATERIAŁ I METODy
Badaniu poddano 140 osób, które podzielono na dwie grupy. Pierwsza -74 osoby zdrowe; druga, 66 osób 
- pacjenci leczeni z powodu ChSN. W celu diagnozy stylu życia wykorzystano „Kwestionariusz oceny spraw-
ności psychofizycznej”. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę komisji bioetycznej. Wyniki poddano 
analizie statystycznej.

WyNIKI
Zauważono różnice w stylu życia osób zdrowych i leczonych z powodu ChSN. Styl życia jako bardzo dobry 
oceniono u 8,11% zdrowych respondentów, żaden pacjent z ChSN nie uzyskał oceny bardzo dobrej - 0%. 
Styl życia jako słaby wykazano u 7,58% pacjentów z ChSN, wśród osób zdrowych nie odnotowano żadnego 
wyniku ocenianego jako słaby - 0%.

WNIOSKI
Pacjenci z ChSN nie prowadzą zdrowego stylu życia; nie podejmują działań mających na celu utrzymywanie 
oraz pomnażanie sprawności fizycznej; dominującymi wynikami BMI są otyłość i nadwaga; nie odżywiają się 
prawidłowo. Osoby zdrowe lepiej radzą sobie ze stresem niż osoby chore. 
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Rola aktywności komunikacyjnej w utrzymaniu należnego wskaźnika masy ciała u mło-
dych dorosłych

D. Kałka1, Z. Domagała2, L. Rusiecki3, P. Dąbrowski2, T. Sebzda3, S. Woźniak2, A. Biełous
-Wilk3, M. Poręba3, P. Kolęda3, W. Pilecki3

1Pracownia Kardioseksuologii Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

WSTĘP
Dane dotyczące aktywności komunikacyjnej (AK) osób młodych i związku pomiędzy AK a podstawowymi 
parametrami antropometrycznymi są nieliczne.

CEL
Ocena natężenia AK u młodych dorosłych i powiązanie jej z należnym i rzeczywistym wskaźnikiem masy 
ciała (BMI).

MATERIAŁ I METODy
Badanie przeprowadzono w latach 2007-2012 na populacji 1406 studentów (497 mężczyzn praz 909 kobiet) 
z południowo-zachodniej Polski. Należne BMI określono dzięki obliczeniu należnej masy ciała przy pomocy 
wzorów Lorenza. AK oraz całkowitą rekreacyjną aktywność fizyczną oceniono w oparciu o zmodyfikowany 
kwestionariusz Framingham. W celu oceny wiarygodności ankiety przeprowadzono test prawdomówności 
(p=0,156798)

WyNIKI
Średnia wartość AK w badanej populacji wyniosła 158,96±243,67 kcal/tydz., przy czym aż 965 uczestników 
badania nie prezentowało jakiejkolwiek aktywności komunikacyjnej. Analizując tylko grupę studentów 
deklarujących regularną AK średnia wartość wyniosła dla populacji mężczyzn 604,285±103,528 kcal/tydz,  
a 440,828±62,006 kcal/tydz dla populacji kobiet. Różnice między płacami były istotne statystycznie.

Wykazano obecność związku pomiędzy AK a BMI (r=-0,164234) oraz pomiędzy AK a różnicą pomiędzy rzeczy-
wistym BMI a należnym BMI obliczonym ze wzroru Lorenza (r=0,8188).

WNIOSKI
W badanej populacji natężenie aktywności komunikacyjnej jest skorelowane z wartościa BMI. Istnieje silna 
zależność pomiędzy aktywnością komunikacyjną a różnicą pomiędzy BMI należnym a BMI rzeczywistym.
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Ocena stopnia nawodnienia i odżywienia za pomocą impedancji bioelektrycznej u chorych  
z kardiomiopatią rozstrzeniową

D. Stettner-Leonkiewicz, A. Głowniak, E. Dobrzańska, A. Wojtkowska, A. Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WSTĘP
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) jest chorobą mięśnia serca, która powoduje pogorszenie funkcji mio-
kardium. Prawidłowy stan nawodnienia jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania całego organizmu. 
Wolemia i odżywienie pacjentów z tą jednostką chorobową dotychczas nie były badane za pomocą impe-
dancji bioelektrycznej.

CEL
Ocena:kt/V ,TBW, ECW, ECW/TBW, E/I, BMI,FTI, FAT, FAT%, ATM, Q, ICW/TBW, LTI, LTM% u chorych z DCM.

METODyKA I MATERIAŁ
W Katedrze i Klinice Kardiologii w Lublinie przebadano 106 pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) 
i 103 osoby zdrowe. Do oceny parametrów bioimpedancyjnych stanu odżywienia oraz stanu nawodnienia 
wykorzystano metodę WBIA przy użyciu analizatora bioimpedancji BCM Body Composition Monitor firmy 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Germany z użyciem częstotliwości między 5-500kHz.

WyNIKI
Wszyscy chorzy z rozpoznaniem DCM charakteryzują się wyższymi wartościami parametrów impedancji bio-
elektrycznej związanych ze stanem odżywienia i nawodnienia takimi jak: kt/V, OH, TBW, ECW, ECW/TBW, E/I, 
BMI, LTI, FTI, FAT, FAT%, ATM, Q w porównaniu z wartościami stwierdzanymi w grupie kontrolnej, mają nato-
miast niższe wartości takich parametrów jak: ICW/TBW, LTI, LTM%.Wnioski.Na podstawie bioimpedancyjnej 
estymacji stwierdzono przewodnienie w grupie pacjentów z rozpoznaniem DCM.
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Współistniejąca przewlekła choroba nerek usposabia do podwyższonego obciążenia  
następczego lewej komory u chorych z degeneracyjnym zwężeniem zastawki aortalnej

O. Kruszelnicka-Kwiatkowska1, B. Bobrowska2, B. Chyrchel3, A. Surdacki3, J. Nessler4

1Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,  
Instytut Kardiologii, UJ CM
2II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
3II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii, UJ CM
4Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii

BACKGROUND
Vascular factors contribute to an excessive left ventricular (LV) afterload in aortic stenosis (AS). Chronic kid-
ney disease (CKD), frequently accompanying degenerative AS in the elderly, enhances vascular fibrosis with 
consequent arterial stiffening.

AIM
To estimate systemic arterial properties and LV afterload in AS in relation to coexistent CKD.

METHODS
We retrospectively reviewed records of 157 subjects with moderate or severe degenerative AS. Exclusion 
criteria included more than mild aortic insufficiency or disease of another valve, significant CAD, atrial fibril-
lation, severe renal insufficiency (GFR<30 ml/min per 1.73 m²), and other relevant disorders. Valvulo-arterial 
impedance (Zva), an index of global LV afterload, and systemic arterial compliance (SAC) were computed 
from routine echocardiography and blood pressure.

RESULTS
Out of 157 AS patients, 35 presented mild-to-moderate CKD. Those with and without CKD did not differ 
in terms of age (73±12 vs 70±10 years; p=NS), aortic valve area (0.85±0.32 vs 0.92±0.29 cm²; p=NS) and 
mean aortic pressure gradient (37±22 vs 41±20 mmHg; p=NS). CKD patients had a lower SAC (0.53±0.22 
vs 0.61±0.18 ml/m² per mmHg; p=0.03) and a tendency of higher Zva (5.7±1.9 vs 5.2±1.6 mmHg per ml/m²; 
p=0.09).

CONCLUSION
Coexistent CKD contributes to higher vascular load in AS, which may accelerate symptom onset. Whether 
the prevention of renal function decline can slow disease progression in AS patients, remains to be studied.
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Wpływ hipoksji normobarycznej na tolerancję wysiłkową pacjentów ze stabilną chorobą 
wieńcową

A. Nowak, Z. Nowak, C. Kucio
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Oceniano, czy pobyt w różnych warunkach wysokogórskich wpływa na tolerancję wysiłkową, parametry 
morfologiczne krwi i wskaźniki wydolności oddechowej. Zbadano 22 mężczyzn(55,68 ± 9,86 lat) z rozpozna-
ną chorobą wieńcową. Pobyt w kabinie trwał 3 godziny i był prowadzony warunkach: normoksji, hipoksji 
odpowiadającej wysokości 2000 m n.p.m., hipoksji odpowiadającej 3000 m n.p.m. 

WyNIKI 
Pod wpływem hipoksji (2000 i 3000 m n.p.m.) dochodziło do zmniejszenia czasu trwania testu wysiłkowego 
(p=0.044), przebytego dystansu (p=0,031), wartości MET (p=0,000) szczytowego zużycia tlenu i szczytowego 
zużycia tlenu w przeliczeniu na kg masy ciała (p=0,011). Wykazano istotny wzrost wartości pojemności życio-
wej płuc (p=0,015) i natężonej pojemności życiowej (p=0,012). Wykazano również wzrost wartości spoczyn-
kowych pH (p=0,002) oraz spadek spoczynkowych i szczytowych wartości pO2 (p=0,000), pCO2 (p=0,011). 

WNIOSKI
Trzygodzinny pobyt w warunkach hipoksji normobarycznej nie powoduje znaczącego zagrożenia życia pa-
cjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
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Częstość występowania komórek T, NK, NKT we krwi obwodowej u chorych z idiopatyczną 
kardiomiopatią rozstrzeniową 

D. Stettner-Leonkiewicz1, E. Grywalska2, J. Roliński2, A. Wysokiński1 
1Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

INTRODUCTION
The role of pathogenesis of IDCM still remains unclear.
The aim of the study was to assess the frequencies of peripheral blood T, NK and NKT-like cells in patients 
with IDCM.

MATERIAL AND METHODS
We studied 50 IDCM patients and 20 healthy persons. Percentages of NK and NKT-like cells were evaluated 
with flow cytometry using monoclonal antibodies:anti-CD3/FITC, CD16CD56/PE, CD45/PerCP (BD Bioscien-
ces), which allowed for simultaneous assessment of CD3+T lymphocytes and NK (CD16+CD56+) cells. During 
analysis, the CD3+CD16+CD56+ population was also determined. Immunofluorescence studies on T cell 
subsets were performed using a combination of the following mAbs: CD3/FITC, CD19/PE, CD8/FITC, CD4/
PE, purchased from R&D.

RESULTS
The mean frequency of CD3+CD56+CD16+ NKT-like cells in the peripheral blood of patients with IDCM was 
10.93%±11.02% and this value was significantly lower in comparison to the control group (21.15%±9.08%, 
p=0.0005). The mean percentage of CD56+CD16+ NK cells in the group of patients was 14.67%±6.89%, and 
was significantly higher compared to the healthy controls (4.71%±2.99%, p=0.000002). The mean percen-
tage of CD3+T lymphocytes in the peripheral blood of patients with IDCM was 67.91%±16.56% and was 
significantly higher in comparison to the control group (51.7%±24.12%, p=0.02). The mean percentage of 
CD8+ T lymphocytes in the study group was 28.89%±11.68% and was significantly higher in comparison to 
the healthy controls (18.72%±6.86%, p=0.001).
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Wystąpienie podwyższonego stężenia NTproBNP (N-Terminal pro b-type Natriuretic Peptide) 
u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Wyniki 
polskiej części projektu EuroAspire IV

R. Wolfshaut-Wolak1, A. Micek1, R. Łysek2, P. Jankowski2, D. Czarnecka1, A. Pająk1

1Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, UJ CM
2I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, UJ CM

WSTĘP
Z powodu stosowania różnych kryteriów diagnostycznych istnieją znaczne rozbieżności w ocenie częstości 
występowania niewydolności krążenia u osób po hospitalizacji z powodu ChNS. Jednym z obiektywnych 
kryteriów rozpoznania niewydolności serca jest stężenie NTproBNP, którego zastosowanie w badaniach na 
dużych grupach było rzadkie.

CEL
Ocena częstości występowania stężenia NTproBNP, które wskazuje na rozpoznanie niewydolności krążenia 
u pacjentów po hospitalizacji z powodu ChNS.

METODy
W ramach projektu EuroAspire, przeprowadzono badanie pacjentów w 5 szpitalach krakowskich. Badano 
pacjentów po hospitalizacji z powodu ChNS w czasie od 6 miesięcy do 3 lat po wypisie ze szpitala. Za stężenie 
NTproBNP wskazujące na rozpoznanie niewydolności krążenia przyjęto wartość powyżej 125pg/ml. Różnice 
w odsetkach porównano testem Chi 2.

WNIOSKI
W badaniu wzięło udział 377 pacjentów, w tym 66% mężczyzn. Stwierdzono istotnie częstsze występowanie 
podwyższonego stężenia NTproBNP u kobiet (67,5%) w porównaniu z mężczyznami (54%). Podwyższone 
stężenie NTproBNP występowało częściej u kobiet z rozpoznaną cukrzycą. Podwyższone stężenie NTproBNP 
nie miało wpływu na kontrolę innych uznanych czynników ryzyka.

W: Podwyższone stężenie NTproBNP występowało u większości wypisanych pacjentów po hospitalizacji  
z powodu ChNS. Nie zaobserwowano związku pomiędzy NT-pro-BNP, a leczeniem uznanych czynników ryzyka.

Projekt został sfinansowany ze środków NCN ,decyzja DEC-2011/03/B/N27/06101
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Objętość lewego przedsionka a ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u chorych 
dializowanych

B. Franczyk1, A. Gluba-Brzózka2, M. Banach3, J. Rysz1

1Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny-CSW im. WAM
3Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP
Powiększenie lewego przedsionka wiąże się z występowaniem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczynio-
wych i jest niezależnym czynnikiem ryzyka migotania przedsionków, udaru mózgu i zgonu. Jest ono także 
uważane za marker istotnej i długotrwałej dysfunkcji rozkurczowej lewej komory, szczególnie przy braku 
istotnej wady mitralnej. 

CEL
Celem pracy była ocena objętości lewego przedsionka  przed i po zabiegu hemodializy i jej wpływ na  wystę-
powanie napadów migotania przedsionków  jako przyczyny hipotonii śróddializacyjnej  oraz  zwiększonego 
ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo –zatorowych i sercowo-naczyniowych. 

METODy
Do badania zakwalifikowano 40 chorych przewlekle dializowanych, u których wcześniej nie stwierdzano mi-
gotania przedsionków. U każdego pacjenta wykonano badanie echokardiograficzne przed i po dializie oraz 
założono Holtera Ekg do oceny występowania napadów migotania przedsionków w trakcie i po dializie. 

WyNIKI
W badaniu wykazano znacznie większą objętość lewego i prawego przedsionka oraz większą szerokość żyły 
głównej dolnej przed dializą niż po dializie. Ponadto, zaobserwowano znacznie wyższą częstość występowa-
nia migotania przedsionków u pacjentów po dializie niż przed dializą.

WNIOSKI
Zwiększające się wymiary lewego przedsionka, poszerzenie żyły głównej dolnej oraz występowanie napa-
dów migotania przedsionków w wyniku hiperwolemii,  można traktować jako wczesne wskaźniki pogarsza-
nia się czynności lewej komory mięśnia sercowego  i powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych leczonych 
hemodializą.
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Czy Rower miejski ma szansę stać się skutecznym sposobem zwiększenia poziomu  
aktywności fizycznej osób o niskim statusie ekonomicznym?

J. Ruszkowska, W. Drygas
Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny

Niski poziom aktywności fizycznej jest czynnikiem ryzyka wielu chorób układu krążenia oraz chorób meta-
bolicznych, od ponad 50 lat opisywanym w literaturze przedmiotu. Większość badań dotyczy jednak niedo-
statków aktywności o charakterze rekreacyjnym. W związku ze wzrastającym obciążeniem pracą i deklaro-
wanym przez mieszkańców krajów rozwiniętych brakiem wolnego czasu, celowym wydaje się propagowanie 
taniej i łatwo dostępnej aktywności komunikacyjnej. Siedzący tryb życia, jest czynnikiem ryzyka częściej do-
tyczącym grup o niskim statusie ekonomicznym, a zatem tych, w których częściej występują ChUK i choroby 
metaboliczne.

Warunki dobrej dostępności i niskich kosztów aktywności fizycznej wydaje się spełniać Rower miejski. Jego 
idea narodziła się w 1965 roku w Amsterdamie, a ostatnio coraz bardziej popularna staje się również w wie-
lu miastach w Polsce. Jako pierwszy ten publiczny środek transportu został zaproponowany mieszkańcom 
Krakowa, a obecnie funkcjonuje on w około 20 ośrodkach na terenie całego kraju i bardzo dynamicznie się 
rozwija. W pracy posługując się światowymi rekomendacjami nt. skuteczności interwencji z obszaru polityki 
zdrowotnej, dotyczącej aktywności fizycznej, zanalizowano rozwój idei Roweru miejskiego w Polsce oraz 
przewidywane skutki z punktu widzenia zdrowia publicznego.
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Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na zmianę tolerancji wysiłku i oceny zmęczenia  
pacjentów po zawale serca

A. Grochowska1, A. Goch2, A. Żdanuk1, K. Klimkiewicz-Wszelaki3, K. Kędziora-Kornatowska4

1Akademickie Centrum Medyczne przy Wyższej Szkole Gospodarki
2Kinika Kardiologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
3Katedra i Klinika Geriatrii w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna obecnie stanowi standard postępowania leczniczego u chorych 
po przebytym zawale mięśnia sercowego. W Polsce obowiązuje zaproponowany przez Askanasa i Rudnickie-
go trzy etapowy program rehabilitacji kardiologicznej. [8] Jednym z nich jest rehabilitacja ambulatoryjna dla 
pacjentów po zakończonym etapie rehabilitacji szpitalnej.
Celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej na zmianę tolerancji wysiłku  
i oceny zmęczenia u pacjentów po zawale serca.

Badaniem objęto grupę 27 osób w wieku 45-85 lat (średnia 63,8±8,7), skierowanych na rehabilitację kardio-
logiczną ambulatoryjną. Przed rehabilitacją i po jej zakończeniu (trzy miesięczny trening obejmujący 24 sesje 
treningowe) przeprowadzono próbę wysiłkową na cykloergometrze rowerowym według protokołu 25 Wat. 
Analizie poddano parametry: tętno spoczynkowe i maksymalne, ciśnienie skurczowe spoczynkowe i maksy-
malne, ciśnienie rozkurczowe spoczynkowe i maksymalne, czas trwania próby, równoważnik metaboliczny 
[MET] i przyczynę przerwania próby oraz stopień odczuwanego zmęczenia według skali Borga. Dodatkowo 
pacjent po zakończeniu rehabilitacji wypełniał ankietę dotyczącą stanu z przed i po rehabilitacji.

Po cyklu rehabilitacji kardiologicznej stwierdzono istotną poprawę wydolności fizycznej (p<0,001), wydłu-
żenie czasu trwania próby (p<0,05), redukcję ciśnienia spoczynkowego skurczowego oraz zmniejszenia 
średniej liczby punktów w skali Borga (przed 15,9 po 13,9). Zmniejszył się poziom odczuwanego lęku przed 
podejmowaniem wysiłku fizycznego (spadł o 15%).

Dobrze zaprogramowana pozawałowa rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych pozytyw-
nie wpływa na parametry tolerancji wysiłku i ocenę zmęczenia pacjentów po zawale serca. Powinna ona być 
powszechnie stosowaną formą usprawniania.
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Pacjent jako modyfikowalny czynnik ryzyka OZW

M. Bujnowska, M. Maćków, J. Żółtańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Znajomość czynników ryzyka OZW wpływa na zwiększenie świadomości oraz zmianę stylu życia pacjentów, 
co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie zachorowalności i umieralność z powodu ostrych zespo-
łów wieńcowych. Kolejnym ważnym elementem jest znajomość objawów OZW. Możliwość scharakteryzo-
wania objawów, nie tylko klasycznych ale również nietypowych, wpływa bezpośrednio na czas wezwania 
pogotowia ratunkowego i na czas wdrożenia odpowiedniego leczenia.

CELEM PRACY była analiza czynników ryzyka oraz edukacja pacjentów po przebytym zawale serca. Do ba-
dań włączono 50 osób, u których w ciągu 3 miesięcy wystąpił OZW STEMI. Podczas pierwszego kontaktu z pa-
cjentem poddano analizie modyfikowalne czynniki ryzyka oraz przeprowadzono edukację, która obejmowała 
konsultację dietetyczną oraz konsultacje z zakresu występujących czynników. Kolejny etap badania przepro-
wadzony po 3 miesiącach obejmował ponowną weryfikację wiedzy oraz poziom modyfikacji stylu życia.

WNIOSKI
Badania wykazały, że odpowiednie zalecenia oraz edukacja pacjentów wpływają na zwiększenie świadomo-
ści pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Dodatkowo zmianie uległ styl życia oraz nastąpiła 
eliminacja poszczególnych czynników ryzyka. Największe korzyści zostały odniesione w eliminacji palenia 
tytoniu oraz zmianie nawyków żywieniowych. W połączeniu z farmakoterapią nastąpiła poprawa wartości 
stężenia glukozy oraz wartości cholesterolu we krwi.
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Podstawowa kardioprotekcja, a źródła wiedzy o chorobie u pacjentów z cukrzycą t.2

I. Kara, T. Maksymiuk
Zakład Zdrowia Publicznego Katedry Medycyny Społecznej UMP w Poznaniu

Najstarszy opis przypadku chorego z typowymi dla cukrzycy objawami pochodzi z 1.500 roku p.n.e. Dziś zna-
na jest wieloprzyczynowa etiologia cukrzycy i jej konsekwencje dla chorób układu krążenia. Dla jej skutecznej 
terapii konieczna jest wiedza pacjentów na temat tej choroby. Celem badania była identyfikacja źródeł tej 
wiedzy oraz ujawnienie zachowań diabetyków.

Zbadano 106 pacjentów z cukrzycą typu 2 (58 mężczyzn, 48 kobiet), prowadzonych w 2 wiodących, poznań-
skich placówkach diabetologicznych.

Narzędziem była autorska ankieta.

Co 10-ty badany nie wiedział o istnieniu związku między cukrzycą a chorobami serca. W badanej grupie było 
16 aktywnych palaczy. Dziesięć osób negowało znaczenie palenia dla zdrowia. Prawidłowy BMI miało 20 ba-
danych. Zalecaną aktywność fizyczną deklarowała połowa pacjentów. Aż 44 osoby wyraziły pogląd o braku 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, a 27 nie kontrolowało poziomu cholesterolu od ponad roku. Lekarz 
diabetolog okazał się, w opinii badanych, najważniejszym źródłem wiedzy o chorobie. Następnymi były: spe-
cjalne szkolenia dla pacjentów, lekarz rodzinny i pielęgniarka. Mniejszą rolę przypisywano samokształceniu.

Zamiast wniosków refleksja: czy nie w pełni zadowalająca wiedza i zachowania diabetyków to skutek złożo-
nej natury ludzkiej, skłonnej do popełniania błędów i wypierania niewygodnych prawd – czy najzwyczajniej 
jest to efekt jednego z największych niedostatków współczesnej medycyny, jakim jest brak czasu lekarza dla 
pacjenta.
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Spożycie produktów zawierających Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe przez 
osoby po zawale mięśnia sercowego

M. Maćków1, M. Bujnowska2, A. Wysowska2  
1Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
2Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy

CEL PRACY
Celem pracy było oszacowanie głównych źródeł z pożywienia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych w diecie osób po przebytym zawale mięśnia sercowego.

METODyKA
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 2016 roku w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Legnicy wśród grupy kobiet i mężczyzn. Do badania wykorzystano kwestionariusz ankie-
ty, który został specjalnie opracowany na potrzeby badania.  

WyNIKI
Głównymi źródłami niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie pacjentów po zawale mię-
śnia sercowego były oleje roślinne, które pacjenci używali zarówno na zimno, jak i do smażenia. Znaczna 
większość ankietowanych zadeklarowała, że do smażenia używała oleju rzepakowego. Ankietowani wska-
zali, że spożywali ryby raz w tygodniu lub rzadziej niż raz w tygodniu. Techniką kulinarną jaką najczęściej 
wskazali pacjenci do obróbki ryb było smażenie. 

WNIOSKI
Pacjentom po przebytym zawale mięśnia sercowego zaleca się spożywanie ryb, olejów roślinnych i orze-
chów, a nie zaleca się spożywania produktów smażonych na głębokim tłuszczu. Dlatego też edukacja pa-
cjentów powinna obejmować także edukację żywieniową, wraz z opieką dietetyka klinicznego i odpowiednio 
zbilansowaną dietą, która zapobiegnie dalszym powikłaniom.
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