
                           

Vznik platformy „neurokardiologie“ v rámci České kardiologické společnosti. 

Vážené členky a členové ČKS, milé kolegyně a kolegové, 

Výbor ČKS na svém jednání dne 24.9.2019 diskutoval možné budoucí zvýšení aktivity naší společnosti 

v problematice na pomezí oborů kardiologie a neurologie a schválil vznik nové platformy s pracovním názvem 

„neurokardiologie“. V řadě evropských zemí existují odborné společnosti, pracovní skupiny či neformální 

platformy, zabývající se vztahy mezi srdcem a mozkem (heart and brain), mezi chorobami srdce a vznikem 

cévních mozkových příhod (heart and stroke) apod. V rámci ESC vznikl v roce 2016 nový Council on Stroke. Měl 

jsem tu čest být jeho prvním předsedou a v současné době jsem jeho místopředsedou. V tomto councilu má 

ČKS zastoupení 65 svými členy (z přibližně 2000 členů councilu). 

Zatímco v léčbě ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu bylo dosaženo obrovských pokroků, cévní 

mozkové příhody zůstávají stále hrozbou a jejich léčba dosahuje zatím jen dílčích úspěchů. Cévní mozková 

příhoda je v ČR přibližně stejně častá jako akutní koronární syndrom, avšak následky CMP jsou mnohem 

závažnější (jak mortalita, tak i morbidita). Jedinou šancí na zlepšení tohoto stavu je co nejužší mezioborová 

spolupráce všech oborů: neurologie, kardiologie, neurochirurgie, radiologie, angiologie, cévní chirurgie, 

interního lékařství, rehabilitace, intenzivní péče a mnoha dalších. 

Cílem vznikající platformy neurokardiologie je zvýšit zájem kardiologů o tuto problematiku a propojit ty členy 

ČKS, kteří se dané problematice chtějí věnovat hlouběji. Osobně jsem přesvědčen, že v budoucnu je 

nevyhnutelná jak superspecializace v této oblasti tak i sbližování oborů – ať již to nazveme neurokardiologie, 

kardioneurologie, kardiovaskulární neurologie či jinak. Snížení výskytu iktů (pokroky v prevenci) a zejména 

snížení jejich vysoké mortality a invalidity (pokroky v léčbě) je největším úkolem stojícím před lékaři v celé 

oblasti kardiovaskulární medicíny pro následujících 10-20 let. 

Pokud Vás tato problematika zajímá, prosím, abyste odepsali na e-mail petr.widimsky@lf3.cuni.cz a pouze do 

31.10.2019 stručně odpověděli na následující body: 

1. Mám zájem o zapojení do vznikající platformy „Neurokardiologie“ ? 

2. Pokud ano, mám zájem o (a) prosté členství v platformě, abych byl informován nebo o (b) aktivní práci 

na vzniku a rozvoji této platformy včetně jejího možného budoucího vývoje směrem k pracovní 

skupině ČKS. 

3. Vaše kontaktní údaje. 

4. Případně můžete doplnit jakékoli dotazy, komentáře či návrhy vztahující se k této věci. 

Předem děkuji a srdečně zdravím. 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
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