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Streszczenie: 
Od momentu wprowadzenia do leczenia pierwszych leków wpływających na układ krzepnięcia stale przybywa nowych preparatów z tej grupy. 
Poszerza się również zakres wskazań do ich stosowania, a wiele z nich dotyczy chorób układu sercowo-naczyniowego. Dzięki ich zastosowaniu 
możliwe było znaczne ograniczenie zachorowań i powikłań ze strony układu krążenia. Jednak coraz skuteczniejsze działanie leków przeciwzakrze-
powych i przeciwpłytkowych niesie ze sobą również większe ryzyko powikłań krwotocznych. Leki te coraz częściej stosowane są w terapii skojarzo-
nej zwiększając jeszcze to zagrożenie. Właściwemu stosowaniu leków wpływających na układ krzepnięcia i unikaniu ich działań ubocznych służy 
znajomość wskazań do ich podawania oraz zachodzących między nimi interakcji.
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Abstract:
Since the introduction of first drugs affecting the coagulation system, the number of new pharmaceutical acting against blood coagulation has 
been rising constantly. There has also been noted an increase in the number of the indications for such treatment, many of them being related to 
cardiovascular diseases. Significant decrease of cardiovascular morbidity and complications has been made possible owing to their administration. 
However, rising efficacy of antiplatelet and anticoagulant drugs is associated with major risk of hemorrhagic complications. The risk is augmented 
even more due to repeatedly more frequent combined anticoagulant therapy. Therefore, knowledge of indications for use and drug interactions is 
crucial for the proper use of antiplatelets and anticoagulants, and in order to avoid their side effects.
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