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Profesor Renata Cifkova (Czechy)
— honorowy członek PTNT
Profesor Renata Cifkova ukończyła medycynę na Uniwersytecie Karola
w Pradze. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, posiada tytuły Fellow of the European Society of
Cardiology i Clinical Specialist of European Society of Hypertension. Obecnie kieruje Department of Preventive
Cardiology (Institute for Clinical and
Experimental Medicine) w Pradze.
Zainteresowania badawcze Prof.
Cifkovej koncentrowały się wokół
epidemiologii chorób układu krążenia — w szczególności nadciśnienia tętniczego w aspekcie epidemiologii, uszkodzeń narządowych,
zmian naczyniowych i badań klinicznych.
Jej bogaty dorobek naukowy obejmuje ponad 100
publikacji oryginalnych, kilkadziesiąt artykułów redakcyjnych i poglądowych, 15 rozdziałów książkowych.
Na uwagę zasługują publikacje z zakresu epidemiologii nadciśnienia tętniczego w Czechach i innych krajach Europy, a także postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego w nadciśnieniu tętniczym.
Profesor Cifkova jest uznanym ekspertem światowym w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, o czym
świadczy Jej udział w przygotowywaniu wytycznych
dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym
Europejskich Towarzystw Nadciśnienia Tętniczego
i Kardiologicznego (ESH/ESC, European Society of
Hypertension/European Society of Cardiology) w 2003
roku i następnych w 2007 roku oraz europejskich
wytycznych w zakresie prewencji chorób układu krążenia (2007 r.); była członkiem Drugiej, Trzeciej
i Czwartej Wspólnej Grupy Roboczej ESC i innych
towarzystw do spraw prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej.
W uznaniu osiągnięć otrzymała członkostwo honorowe Węgierskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego i Słowackiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jest także laureatką wielu nagród za
osiągnięcia naukowe.
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Profesor Cifkova była przez 8 lat prezydentem Czeskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego, od 1997 roku
jest członkiem Zarządu Głównego
ESH, była również jego sekretarzem, a
obecnie odpowiada za aktywność szkoleniową towarzystwa. Reprezentuje także
Europę w Światowej Lidze Nadciśnienia
Tętniczego (World Hypertension League).
Jest członkiem redakcji wiodących
czasopism z zakresu nadciśnienia tętniczego (Journal of Hypertension,
Blood Pressure, Journal of Human
Hypertension, Kidney and Blood Pressure Research, Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation).
Z Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) Prof. Cifkova współpracuje od wielu lat.
Była członkiem komitetów naukowych, cenionym wykładowcą oraz prowadziła sesje na organizowanych
w Polsce międzynarodowych sympozjach, jak również
krajowych Zjazdach PTNT. Jako członek komitetów
naukowych przygotowywała materiały zjazdowe do
publikacji (np. suplement Blood Pressure w 2005 r.),
pomagając również w zdobyciu funduszy.
Profesor Cifkova była spiritus movens Central European Meetings on Hypertension and Cardiovascular
Disease Prevention, jednoczących kraje będące nowymi członkami Unii Europejskiej.
Na forum europejskiej hipertensjologii promuje
młodych polskich badaczy, między innymi przedstawiając ich kandydatury do nagród międzynarodowych
ESH, np. do nagrody im. Jiri’ego Vidimsky’ego.
Pozycja międzynarodowa, a także zasługi dla polskiej hipertensjologii zdecydowały o wysunięciu
przez Zarząd PTNT kandydatury Prof. Renaty Cifkovej na członka honorowego PTNT i przyznaniu
tego członkostwa na XI Zjeździe PTNT, który odbył
się w październiku bieżącego roku w Warszawie.
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