
Sprawozdanie z działalności Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i 

Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021 

 

Skład Zarządu: 

 

Przewodnicząca::  dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys prof. IP CZD 

Przewodnicząca elekt:  prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar 

Poprzednia przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska 

Sekretarz: dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska 

Skarbnik: dr n. med Ewa Mroczek 

Członkowie zarządu: 

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka 

dr med Anna Mazurek-Kula 

prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk 

dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz prof. GUMED 

Liczba członków Sekcji na dzień 31.08.2021 r  - 330 osób 

Stan finansów na dzień 31.08.2021 r -  165 097,01 zł 

Zorganizowane konferencje Sekcji 

24.10.2020 on-line X Spotkanie Naukowe Sekcji Wad Wrodzonych Serca u 

Młodocianych i Dorosłych PTK (300 uczestników) 

27.03.2021 on-line XI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych 

i Dorosłych PTK (516 uczestników 

Zorganizowane Sesje na konferencjach PTK 

• XXIII Międzynarodowy Kongres PTK 2019 

o Sesja: Chory z wadą wrodzoną serca – dylematy i kontrowersje.  

• XXIV Międzynarodowy Kongres PTK 2020 

o Sesja: Przychodzi pacjent do kardiologa...Kiedy podejrzewać wadę 

wrodzoną serca?  

• XXV Międzynarodowy Kongres PTK 2021 

o Sesja: Wytyczne ACHD 2020 a codzienna praktyka kliniczna. 

• 84 Wiosenna Konferencja PTK 

o Sesja: Wytyczne ESC: Zalecenia ESC 2020 - postępowanie z dorosłymi z 

wadą wrodzoną serca  z analizą wybranych przypadków klinicznych. 

Kongres Zdrowie Polaków 2021 – Warszawa 25-26.10.2021  

Udział czynny w, w sesji konsultantów krajowych ds. kardiologii  i kardiologii dziecięcej 

dotyczącej systemu opieki medycznej nad dorosłymi z wadami wrodzonymi serca w 

Polsce. Tytuł sesji "Dorosły z wadą wrodzoną serca - zagubiony w systemie opieki 

zdrowotnej". 

Aktywny udział w III Ogólnopolskiej Konferencji dla Pacjentów z WWS i ich Rodzin 

– (organizatorzy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Fundacja Serce 

Dziecka, Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK) 



Tematyka dotyczyła ryzyka zakażeń, przebiegu, profilaktyki i szczepień COVID 19 (on-

line 20.02.2021 r)  

Udział w tworzeniu standardów, zaleceń   

• Percutaneous atrial septal defects closure   - consensus document of joint group of 

experts from the Association of Cardiovascular Interventions and the Grown‐Up 

Congenital Heart Disease Section of the Polish Cardiac Society 

• ZG PTK przyjął do realizacji projekt badania obserwacyjnego Sekcji Wad 

Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK zatytułowany "Praktyka 

opieki nad młodocianymi i dorosłymi pacjentami  po operacji Fontana 

w Polsce" w ramach wsparcia udzielanego przez Platformę Naukową PTK. 

Inne 

Propagowanie wiedzy na temat dorosłych z wadami wrodzonymi serca –  m.in. 

wywiad Przewodniczącej prof. Grazyny Brzezińskiej-Rajszys dla Gazety 

Wyborczej 

Najważniejsze osiągnięcia podczas kadencji  

Rozpoczęcie prac nad dokumentem podsumowującym przebieg leczenia 

pacjentów z wadami wrodzonymi serca w okresie opieki pediatrycznej, przed 

przekazaniem do opieki dorosłych. Zaplanowane umieszczenie wzorów 

dokumentów zależnych od typu wady wrodzonej/problemów pacjenta na stronie 

Sekcji z końcem kadencji aktualnego Zarządu. W następnym etapie  dopracowanie 

dokumentów w porozumieniu ze środowiskiem kardiologów dziecięcych i 

dorosłych zajmujących się pacjentami z wadami wrodzonymi serca. 

 

 


