ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O
KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČESKÉ

Česká kardiologická společnost, z. s. (dále ČKS) je
dobrovolnou odborně vědeckou organizací, která
rozvíjí obor kardiologie. Sdružuje především osoby,
které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě
anebo výzkumu kardiovaskulárních chorob. ČKS je
pokračovatelkou Československé kardiologické
společnosti založené v 13.12.1929. ČKS vznikla jako
třetí odborná kardiologická společnost na světě
(druhá v Evropě) po USA a Německu, jejím prvním
předsedou byl v letech 1929 – 1938 prof. Václav
Libenský.

Organizační struktura ČKS se opírá o sekretariát,
který má od roku 1995 sídlo v Brně, společnost
provozuje i pražskou kancelář. Základními
strukturami ČKS jsou její asociace a pracovní
skupiny, které samy organizují své odborné akce a
podílejí se na pořádání výročních sjezdů společnosti.
Hlavními aktivitami ČKS je podpora vzdělávání,
vědecké činnosti, vytváření odborných doporučení
a standardů a koordinace kardiovaskulární péče
v České republice. Díky iniciativě ČKS vznikl před
více než 15 lety

Zakládací listina ČKS z roku 1929
V roce 1991 vystoupila Česká kardiologická
společnost z České lékařské společnosti J.E. Purkyně
a stala se opět samostatnou, předsedou byl zvolen
Vladimír Staněk (1990 – 1995),
V současnosti se ČKS řadí mezi největší odborné
lékařské společnosti v České republice. K 31.7.2019
má ČKS 2486 řádných členů a 80 čestných členů. ČKS
je nedílnou součástí Evropské kardiologické
společnosti (ESC), na jejíž činnosti se aktivně podílí a
řada jejích členů působí v orgánech pracovních
skupin a asociací ESC. Společnost sdružuje nejen
profese lékařské, ale i kardiologické sestry, techniky
a spřízněné profese.

Celkem ČKS organizuje 13 odborných kongresů,
z nichž největší akcí je výroční sjezd ČKS pořádaný
od roku 1997 v Brně (navazuje na Kardiologické dny
konané před tím ve Zlíně). kongres probíhá během
čtyř dnů až v sedmi paralelních sekcích. Jeho
program připravují pracovní skupiny a asociace a
spřátelené odborné společnosti, mimo jiné i
Slovenská
kardiologická
společnost,
Česká
internistická společnost, Česká společnost pro
trombózu a hemostázu, Česká angiologická
společnost, Česká společnost pro aterosklerózu,
Česká společnost pro hypertenzi, Česká
diabetologická společnost a další.

Účast na prvních sjezdech v Brně se pohybovala
kolem 1200 osob, od roku 2006 se účast zvýšila na
cca 3500 osob a stala se tak největší tuzemskou
lékařskou akcí.
Významnou akcí jsou rovněž i tradiční České
kardiologické dny konané v Praze. Své kongresy a
symposia pořádají i jednotlivé pracovní skupiny a
asociace.
ČKS se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání
mladých kardiologů, pro které organizuje vzdělávací
akce, zajišťuje podporu jejich účasti na sjezdu ESC a
vytváří řadu edukačních programů, včetně
webinářů a elektronických informačních zdrojů.
Asociace a pracovní skupiny ČKS
Asociace

Pracovní skupiny

Česká asociace pro srdeční rytmus

Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

Česká asociace zobrazovacích metod v kardiologii

Chorob myokardu a perikardu

Česká asociace intervenční kardiologie

Kardiovaskulární farmakoterapie

Česká asociace srdečního selhání

Kardiovaskulární rehabilitace

Česká asociace akutní kardiologie

Plicní cirkulace

Česká asociace ambulantních kardiologů

Pediatrická kardiologie
Preventivní kardiologie
Kardio 35
Kardiogenetika
KardioTech
Kardiologických sester a spřízněných profesí

Mezi významné edukační zdroje patří i záznamy a
zdroje z přednášek, které zaznívají na akcích ČKS,
uveřejněné na portálu společnosti v sekci
Kardio365.
Oficiálním časopisem ČKS je Cor et Vasa, který
vstupuje v roce 90. výročí založení naší společnosti
do 61. ročníku vydávání. Od roku 2012 vychází
šestkrát ročně a pokrývá všechny aspekty
kardiologie, angiologie, kardiovaskulární chirurgie,
kardiovaskulárního
zobrazování,
pediatrické
kardiologie, hypertenze, kardiovaskulární prevence
a některé z aspektů intervenční radiologie.

Od roku 2012 jsou v Cor et Vasa publikovány také
souhrny (5 000 slov) z doporučených postupů
Evropské kardiologické společnosti, připravené
předními českými odborníky. Vydavatelem časopisu
je od roku 2019 opět sama společnost. Časopis Cor
et Vasa vychází v elektronické verzi online na
webových stránkách ČKS v českém, slovenském
nebo v anglickém jazyce.
Druhým elektronickým časopisem společnosti je Cor
et Vasa Case Reports, který umožňuje rychlou
publikaci kasuistických sdělení a usnadňuje tak
mladým kardiologům jejich publikační začátky.

ČKS se aktivně podílí na organizaci léčebné péče
v oblasti
kardiovaskulárních
chorob.
Díky
národnímu kardiovaskulárnímu programu byla
kardiologická péče v České republice strukturována
do sítě vzájemně spolupracujících kardiocenter.
P0če o akutní koronární syndrom patří díky ní
k nejlepším na světě. Společnost se aktivně podílí na
propagaci kardiovaskulární prevence. V minulosti se
například aktivně zapojila svojí kampaní „Lékaři
proti kouření a na pomoc kuřákům“.

Při zajišťování dostupnosti péče ČKS aktivně
spolupracuje s plátci zdravotní péče i s orgány
ministerstva zdravotnictví.
Hlavním cílem a posláním společnosti je další
snižování kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti.
Ta v České republice v posledních 30 letech
neustále klesá a svůj podíl na tom má i ČKS a
odborníci, kteří se v ní sdružují.

