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SESJA PRAC ORYGINALNYCH  
— PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 1
SESSION OF ORIGINAL ARTICLES  

— MODERATED POSTER SESSION, PART 1

Moderatorzy/Moderators: 
Agnieszka Olszanecka (Kraków), Marcin Adamczak (Katowice),  

Teresa Nieszporek (Katowice)

Centralne ciśnienie tętnicze i ciśnienie tętnicze badane w godzinach 
nocnych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek o różnej etiologii
 PL1-01-1807
Central blood pressure and blood pressure measured at night in patients 

with chronic kidney disease of various etiologies

Piotr Kuczera (Katowice)

Problemy lekowe pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych 
ambulatoryjnie PL1-02-1809
Problems of drugs in patients with arterial hypertension treated as 

outpatients

Justyna Dymek (Kraków)

Wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na sztywność tętnic, 
stres ścinający i aktywność wybranych metaloproteinaz macierzy 
zewnątrzkomórkowej PL1-03-1814
Effect of antihypertensive treatment on arterial stiffness, shear stress and 

activity of selected extracellular matrix metalloproteinases

Tomasz Pizoń (Kraków)
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Wiedza na temat nadciśnienia tętniczego, co się zmieniło w ciągu 

ostatnich 10 lat? PL1-04-1815

Knowledge about arterial hypertension, what has changed in the last 10 

years?

Aleksandra Piwońska (Warszawa)

Choroby układu krążenia jako istotny problem zdrowotny 

pacjentów leczonych w poradni rehabilitacyjnej PL1-05-1820

Cardiovascular diseases as a major health problem in patients treated in 

a rehabilitation center

Magdalena Łańczak-Trzaskowska (Poznań)

Ból fizyczny, psychiczny, społeczny jako czynnik mający wpływ na 

poziom RR PL1-06-1821

Mental, social and physical pain as factors impacting the level of blood 

pressure

Eleonora Mess (Wrocław)

Płeć a oporne nadciśnienie tętnicze: związek z charakterystyką 

kliniczną chorych, stanami i chorobami współistniejącymi oraz 

leczeniem nadciśnienia tętniczego PL1-07-1823

Gender and resistant arterial hypertension: association with the patients 

clinical characteristics and comorbidities as well as treatment of arterial 

hypertension

Katarzyna Hanus (Warszawa)

Wielochorobowość jako przyczyna trudności w leczeniu 

nadciśnienia w podeszłym wieku PL1-08-1828

Multidisease (comorbidities) as the cause of difficulties in hypertension 

treatment in the elderly

Krzysztof Marczewski (Lublin)
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Zespół mikroangiopatyczny w przebiegu fazy złośliwej 

u 26-letniego mężczyzny ze świeżo wykrytym nadciśnieniem 

imitujący obraz kliniczny zespołu HELLP PL1-09-1829

Microangiopathic sydrome during the malignant phase in a 26-year-old 

male with new onset hypertension clinically mimicking HELLP syndrome

Ewa Wojciechowska (Warszawa)

Ocena charakterystyki klinicznej, prezentowanych objawów 

i powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z dysplazją 

włóknisto-mięśniową — wstępne wyniki polskiego  

rejestru chorych z dysplazją włóknisto-mięśniową  

(badanie ARCADIA- POL) PL1-10-1834

Assessment of clinical characteristics, symptoms and cardiovascular 

complications in patients with fibromuscular dysplasia — preliminary 

results of the Polish registry of patients with fibromuscular dysplasia 

(ARCADIA-POL study)

Paulina Talarowska (Warszawa)

Zastosowanie złożonych leków przeciwnadciśnieniowych 

w rejonowej praktyce kardiologicznej PL1-11-1838

The use of complex antihypertensive drugs in a local cardiology practice

Aleksander Kusiak (Kraków)

Ocena i porównanie charakterystyki klinicznej chorych z dysplazją 

włóknisto-mięśniową w zależności od ilości zajętych łożysk 

naczyniowych — wstępne wyniki polskiego rejestru  

pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową  

— badanie ARCADIA-POL PL1-12-1839

Evaluation and comparison of the clinical characteristics of patients 

with fibromuscular dysplasia, depending on the number of occupied 

vascular beds — preliminary results of the Polish registry of patients with 

fibromuscular dysplasia

Wiktor Wójcik (Warszawa)
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Przyczyny braku modyfikacji leczenia hipotensyjnego u chorych 

z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym PL1-13-1840

The reasons for the lack of modification of antihypertensive treatment in 

patients with uncontrolled arterial hypertension

Aleksander Kusiak (Kraków)

Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas lotniczy na ciśnienie 

tętnicze oraz bezobjawowe powikłania narządowe PL1-14-1844

The impact of long-term exposure to aircraft noise on blood pressure and 

asymptomatic organ damage

Marta Rojek (Kraków)

Leczenie nadciśnienia tętniczego wśród rezydentów instytucji 

opieki długoterminowej PL1-15-1845

Treatment of arterial hypertension among residents of long-term care 

institutions

Barbara Gryglewska (Kraków)

Związek pomiędzy pulsacyjnymi i stałymi parametrami ciśnienia 

tętniczego krwi oraz objętością lewego przedsionka w kontekście 

wskaźnika masy lewej komory PL1-16-1846

Relationship between pulsatile and constant parameters of blood pressure 

and left atrial volume in the context of left ventricular mass index

Marta Rojek (Kraków)

Związek funkcji rozkurczowej lewej komory serca i własności 

elastycznych dużych tętnic z nerkowymi mechanizmami 

homeostazy sodowej PL1-17-1847

Association of left ventricular diastolic function and elastic properties of the 

large arteries with renal mechanisms of sodium homeostasis

Wiktoria Wojciechowska (Kraków)
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Czy podczas badania przepływów siatkówkowych metodą 

skaningowej laserowej przepływometrii dopplerowskiej należy 

odrzucać pierwsze wykonane zdjęcie? Analiza różnych grup 

pacjentów  PL1-18-1849

Should we reject the first picture taken during retinal blood flow test using 

scanning laser Doppler flowmetry? Analysis of the various groups of 

patients

Adrian Stefański (Gdańsk)

Mikrokrążenie siatkówki w autosomalnie dominującym 

wielotorbielowatym zwyrodnieniu nerek PL1-19-1851

Microcirculation of the retina in autosomal dominant policystic kidney 

degeneration 

Magdalena Jankowska (Gdynia)

Porównanie zmian w mikrokrążeniu siatkówkowym u osób 

zdrowych i obciążonych nadciśnieniem tętniczym  

przy użyciu skaningowej laserowej przepływometrii  

dopplerowskiej PL1-20-1852

Comparison of changes in the retinal microvasculature in healthy subjects 

and patients with arterial hypertension using scanning laser Doppler 

flowmetry

Adrian Stefański (Gdańsk)

Ocena charakterystyki klinicznej i porównanie pacjentów 

z dysplazją włóknisto-mięśniową tętnic nerkowych jednoogniskową 

i wieloogniskową — wstępne wyniki polskiego rejestru  

pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową  

(badanie ARCADIA-POL) PL1-21-1853

Assessment of clinical characteristics and comparison of patients with 

monofocal and multifocal fibromuscular dysplasia of the renal arteries 

— preliminary results of the Polish registry of patients with fibromuscular 

dysplasia (ARCADIA-POL study)

Marcin Miadziółko (Siedlce)
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Ocena związku pomiędzy charakterystyką kliniczną, czynnikami 

ryzyka sercowo-naczyniowego, częstością występowania pierwot-

nego hiperaldosteronizmu oraz ilością przyjmowanych leków 

hipotensyjnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na 

leczenie — badanie RESIST-POL PL1-22-1856

Relationship between clinical characteristics, cardiovascular risk factors, 

incidence of primary aldosteronism and the number of antihypertensive 

drugs in patients with arterial hypertension refractory to treatment — 

RESIST-POL study

Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa)

Występowanie nadciśnienia tętniczego u pacjentów poddawanych 

operacjom ortopedycznym wysokiego ryzyka  PL1-23-1862

Prevalence of arterial hypertension in patients undergoing high risk 

orthopedic surgery

Anna Ryś (Warszawa)

Wybrane wskaźniki metaboliczne w nadciśnieniu  

opornym PL1-24-1864

Selected metabolic indices in resistant hypertension

Jolanta Waczewska (Kraków)

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik zwiększonego ryzyka 

zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z migotaniem przedsionków 

i obturacyjnym bezdechem sennym PL1-25-1865

Arterial hypertension as a factor of increased thromboembolic risk in 

patients with atrial fibrillation and obstructive sleep apnea

Bartosz Krzowski (Warszawa)

Wpływ kąpieli zimowych na wartość wskaźnika HOMA oraz na 

zmiany składu ciała u zdrowych nieotyłych kobiet PL1-26-1867

Influence of winter bathing on the HOMA index and changes in body 

composition in healthy non-obese women

Emilia Korek (Poznań)
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Wartość ciśnienia tętniczego krwi a funkcja skurczowa 

i rozkurczowa serca u pacjentów z nadciśnieniem  

tętniczym PL1-27-1868

The level of blood pressure and systolic and diastolic function of the heart in 

patients with arterial hypertension

Anna Dzieża-Grudnik (Kraków)

Czy regularne kąpiele w zimnej wodzie mogą korzystnie wpływać 

na profil lipidowy? PL1-28-1869

Does regular bathing in cold water have a positive effect on the lipid profile?
Emilia Korek (Poznań)

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory w grupie osób 

z nadciśnieniem tętniczym wymagających opieki specjalistycznej

 PL1-29-1870

Assessment of left ventricular diastolic function in patients with arterial 
hypertension requiring specialist care

Ewa Świerblewska (Gdańsk)

Ocena zależności między komorą prawą i lewą u pacjentów 

z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z grupą osób zdrowych

 PL1-30-1872

Assessment of right and left ventriclar interdependence in hypertensive 
patients in comparison to healthy people

Jarosław Królczyk (Kraków)

 


