Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 14. 9. 2022 v Praze)
Přítomni: prof. R. Češka, prof. M. Haluzík, MUDr. T. Hauer, prim. L. Kotík, prim. Z. Monhart,
prof. M. Souček, prof. J. Škrha, MUDr. J. Škrha jr., prof. V. Tesař, prof. J. Václavík, prof. J. Vítovec,
prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský, za sekretariát M. Dolejšová a Ing. L. Votavová
Omluveni: prof. J. Bultas, doc. D. Karetová, prof. E. Králíková, prof. H. Rosolová, prim. P. Svačina,
prof. Š. Svačina
Prof. R. Češka přivítal přítomné členy výboru a byl schválen zápis z minulého zasedání
bez připomínek.
Termín příští schůze: neděle 6. 11. 2022 v rámci Kongresu ČIS v Praze (Kongresové centrum
Praha), čas bude upřesněn, ale předpokládá se začátek kolem poledne.
Výroční kongresy ČIS
XXIX. Kongres ČIS 6. – 9.11.2022, Praha, KCP
Prof. J. Widimský a prof. R Češka referovali o přípravách letošního kongresu. Tradiční scénář programu
od neděle do středy. V pondělí a úterý jsou 3 paralelní sekce. Dále budou probíhat workshopy – žilní vstupy
a kardiopulmonální resuscitace. V programu jsou také Sesterské sekce. Prezentace posterů bude probíhat
výhradně elektronicky. V Kongresovém centru Praha budeme mít k dispozici 3 sály. Kongres je finančně
pokryt. Zveřejnění abstrakt ve speciálním supplementu v elektronické verzi časopisu Vnitřní lékařství.
Tradičně bude ohodnocena aktivní účast mladých internistů členů ČIS. Vítěz bude mít hrazenu účast na letní
škole ESIM.
Více informací na webu akce: www.kongrescis.cz.
XXX. Kongres ČIS 8. – 11.11.2023, Brno, BVV
Prof. M. Souček informoval členy výboru, že se v současné době sestavuje nový organizační a programový
výbor kongresu, který začne na akci pracovat.
XXXI. Kongres ČIS & World Congress of Internal Medicine 30.10. - 2.11.2024, Praha
Prof. R. Češka zdůraznil potřebu propagace Světového kongresu interní medicíny 2024. Současný plán
konferencí, kde se bude akce propagovat je uveden níže. Seznam se bude postupně doplňovat.
Propagace WCIM 2024:
● 7th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM), 29.9. – 1.10.2022, Krakov,
Polsko
● Výročná konferencia SSVPL 13. – 15.10.2022, Horný Smokovec, Slovensko
● 36th World Congress of Internal Medicine (WCIM), 5. - 9.2.2023, Punta Cana, Dominikánská republika
● 21st European Congress of Internal Medicine (ECIM), 15. – 18.3.2023, Atény, Řecko
● Internal Medicine Meeting ACP, 27. - 29.4.2023, San Diego, Kalifornie, USA
Zájemci ze řad členů výboru mohou dát vědět sekretariátu, zda mají zájem se některé z akcí zúčastnit.
Zároveň byli účastníci schůze požádáni o propagaci WCIM 2024, pokud se budou účastnit kongresů, kde
by byla propagace možná, sekretariát poskytne letáčky. Schválen převod peněz na propagaci kongresu z ČIS
ČLS JEP na organizační agenturu Galén Symposion, která bude pro výbor všechny náklady evidovat.
Akce má webové stránky se základními informacemi a postupně se budou aktualizovat www.wcim2024.com.

Další vzdělávací akce
28. Interna Informans (podzim) – cyklus seminářů v 6 městech ČR. Termíny: Zlín 20.9., Liberec 21.9.,
Plzeň 10.10., Písek 18.10., Praha 24.10., Brno 25.10. Prosba o regionální šíření informace o seminářích
členy výboru. Více informací na webu ČIS nebo na www.interna-informans.cz.
7th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) 29.9. – 1.10.2022,
Krakov - akce se za výbor účastní prim. Z. Monhart a dále 3 mladí internisté, jejichž práce byla přijata do
soutěže Best Case Report Contest. Schváleny náklady na účast.
Vanýskův den 2023, Brno – MUDr. M. Kuman vznesl dotaz na výbor ohledně organizace této tradiční
akce v příštím roce. Výbor si váží nabídky a schválil realizaci Vanýskova dne v roce 2023. Zároveň je
možné zorganizovat schůzi výboru v rámci této akce. Tradiční březnový termín není vhodný vzhledem ke
konfliktu a dalšími již potvrzenými akcemi. Zvažuje se termín začátkem dubna (po Velikonocích).
18. Interní medicína pro praxi, 9. - 10. 3. 2023, Olomouc – akci organizuje Solen. MUDr. T. Hauer se
zapojí do programu za ambulantní internisty, zvažuje se záštita ČIS.
Aktualizace Národního programu komplexní interní péče (NPKIP)
Užší autorský kolektiv aktualizovaného vydání: prim. Z. Monhart, prim. L. Kotík, prof. J. Václavík a MUDr.
T. Hauer. Mimo jiné je potřeba doplnit informace o ambulantní interně a zaktualizovat údaje ze statistik
ÚZIS. Dalším tématem je změna urgentních příjmů a aktualizace vedení intenzivní péče. V dokumentu by
se mělo zdůraznit, že internista je jedinečný v péči o polymorbidního pacienta.
Stručná informace účastníkům letošního Kongresu ČIS ohledně aktualizace NPKIP před slavnostním
zahájením Kongresu v neděli 6.11. od 19:15 do 19:30.
Dotazník pro primáře interních oddělení
Na výzvu prim. L. Gergelyho z interního oddělení Nemocnice Písek byl vytvořen dotazník pro primáře
interních oddělení. Na základě dotazníku budou vyhodnoceny a popsány problémy současné interny. Jedná
se jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění trvá jen pár minut. Dotazník bude rozeslán na emailové
adresy primářů v nejbližších dnech. Výsledek bude podkladem pro vyjednávání zástupců výboru
s autoritami a plátci. Bude nutné zajistit maximální návratnost dotazníků, aby bylo dosaženo smyslu akce.
Krajští konzultanti – pověření, kompetence, úkoly, spolupráce s výborem
V rámci listopadového Kongresu ČIS v Praze bude zorganizována schůze krajských konzultantů ČIS,
konkrétně v pondělí 13:00 – 14:00 (oběd bude zajištěn). Během schůze bude předán jmenovací dekret
jednotlivým krajským konzultantům.
Časopis Vnitřní lékařství
Prof. M. Souček referoval o fungování časopisu - je dostatek článků pro publikaci do konce roku. Plán na
příští rok bude vytvořen na schůzi redakční rady během Kongresu ČIS v listopadu 2022.
Prim. Z. Monhart domlouvá vydání článků na téma „Postgraduální vzdělávání v interně napříč Evropou“.
Výzva na členy výboru, pokud by věděli o někom, kdo má zkušenosti se vzděláváním ze zahraničí.
Prof. V. Tesař navrhuje umístit do časopisu novou sekci, která by obsahovala stručné shrnutí aktualit
a zajímavých nových článků. Jedná se oblíbenou a hojně čtenou část zahraničních časopisů. Případně je
možné aktuality zaměřit na vybrané téma, na které se zaměřuje dané vydání časopisu.
Sekce mladých internistů
MUDr. Škrha, jr. podal zprávu ze 39. Dnů mladých internistů, které se konaly 2. - 3.6.2022 v Martině na
Slovensku. Akce se zúčastnilo přes 100 účastníků, z toho bylo 62 aktivních příspěvků. Z České republiky
bylo 24 příspěvků, z nichž komise vyhodnotila 3 nejlepší a udělila ceny. První cenu spojenou s nominací na
zimní školu EFIM 2023 získal MUDr. Zdeněk Ramík z Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava.
V příštím roce je v plánu uskutečnit 40. Dny mladých internistů v Olomouci, a to v termínu 1. - 2. 6.
2023. Členové ČIS, zejména mladí internisté, budou o akci včas informováni.
Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty se koná 6. 10. 2022 v Praze v Braunově domě

na Karlově náměstí. Program je připraven, podporu akce předběžně přislíbila společnost KRKA. Schváleno
uhrazení nákladů na organizaci semináře z finančních prostředků ČIS ČLS JEP. Návrh na natočení semináře
a umístění přednášek na web ČIS do ČIS TV, kde by ho mohli shlédnout i zájemci, kteří se semináře
nemohou zúčastnit.
Sekce ambulantních internistů
MUDr. T. Hauer představil žádost SAI o podpůrné stanovisko k preskripci vybraných zdravotnických
prostředků odborností 101. Jedná se o tyto zdravotnické prostředky: ortézy hlezenní, obuv pooperační
a odlehčovací, obuv pro diabetiky, glukometry s hlasovým výstupem, diagnostické proužky pro stanovení
ketolátek z krve, diagnostické proužky pro vizuální testování moči, injekční inzulínové stříkačky, jehly
k inzulínovým perům, infuzní sety s teflonovou jehlou.
ČIS vyjádřila souhlasné stanovisko, výbor ČIS se domnívá, že předepisování těchto zdravotnických
prostředků je vhodné.
Spolupráce s odbornými společnostmi a role ambasadorů pro jednání s těmito odbornými
společnostmi
Příslušný zástupce za ČIS by se spojil s výborem dané odborné společnosti ohledně možností spolupráce a
předání vzájemných kontaktů. Navrženi byli - viz. tabulka se jmény.
Název společnosti - odpovědný zástupce za ČIS
Česká diabetologická společnost ČLS JEP - MUDr. J. Škrha, jr.
Česká endokrinologická společnost ČLS JEP - Prof. M. Kršek
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP – zástupce bude doplněn
Česká společnost pneumologie a ftizeologie - prim. Z. Monhart
Česká revmatologická společnost ČLS JEP - Prof. P. Horák
Česká nefrologická společnost - Prof. V. Tesař
Česká kardiologická společnost - Prof. J. Václavík
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP - Prof. R. Češka
Česká angiologická společnost ČLS JEP - Doc. D. Karetová
Česká společnost pro aterosklerózu – Prof. M. Vrablík
Česká hepatologická společnost ČLS JEP – Prof. R. Brůha
Česká společnost pro hypertenzi - prof. J. Widimský
Česká obezitologická společnost - Prof. M. Haluzík
Česká společnost intenzivní medicíny - prof. M. Matějovič
POCUS
Prim. Z. Monhart představil členům výboru návrh spojit se s ostatními odbornými společnostmi, které se
tímto tématem zabývají a vytvořit společný návrh na zařazení výuky POCUS do pregraduálního vzdělávání
na lékařských fakultách. Nyní bude vypracován dopis pro děkany zatím za ČIS a garanty postgraduální
výchovy na fakultách - zajistí prim. Z. Monhart. Pokud bude nutná podpora dalších odborných společností
zjistíme podle reakcí děkanů. Dalším problémem je nejednotnost náplně povinného postgraduálního kurzu
na fakultách. Bude řešeno také na letošním Kongresu ČIS v Praze.
Návrh požadavků na praxi pro získání specializace v oboru vnitřní lékařství pro lékaře se
specializací v oboru pneumologie
Bylo řešeno na společné schůzce zástupců ČIS a ČPFS v červnu 2022. Jak zjednodušit pneumologům, aby
se stali internisty a naopak - zkrácená verze 12 měsíců místo 30 měsíců. Pracovní skupina navrhuje, aby
pneumolog po získání své specializace potřeboval praxi 12 měsíců v některém klinickém oboru navazujícím
na základní interní kmen + a doplnil si 12 měsíců vlastní specializovaný výcvik zkrácený – interna. Následně

atestace z vnitřního lékařství. K návrhu se vyjádří akreditační komise pro vnitřní lékařství, jejíž souhlas či
nesouhlas je zásadní.
Žádost o sdílení spánkových kódů
Výbor ČIS souhlasí s návrhem ohledně podání žádosti na Českou pneumologickou a ftizeologickou
společnost ČLS JEP o sdílení spánkových kódů a požádá prof. O. Ludku o zahájení jednání – zajistí prof.
R. Češka.
Publikační soutěž ČIS
Prof. J. Widimský oznámil výsledky aktuálního ročníku publikační soutěže.
Kategorie „Původní práce autorů do 35 let“ – první místo bylo uděleno dvěma publikacím mladých
internistů.
1. cena - Effect of adrenalectomy on remission of subclinical left ventricular dysfunction in patients with
pheochromocytoma: a speckle-tracking echocardiography study. Jan Kvasnička, Ondřej Petrák, Tomáš
Zelinka, Judita Klímová, Barbora Kološová, Květoslav Novák, David Michalský, Jiří Widimský Jr, Robert
Holaj. Endocrine Connections.
1. cena - Directly Measured Adherence to Treatment in Chronic Heart Failure: LEVEL-CHF Registry. Libor
Jelínek, Jan Václavík, Zdenek Ramík, Luděk Pavlů, Klára Benešová, Jiří Jarkovský, Marie Lazárová, Hana
Janečková, Jana Spurná, Miloš Táborský. The American Journal of the Medical Sciences.
Kategorie „Monografie“ – přihlášena jedna monografie. Vzhledem k nesplnění podmínek soutěže se komise
rozhodla tuto cenu v letošním roce neudělit.
Vyhlášení nového ročníku soutěže v kategorii 1. Monografie a 2. Původní práce autorů do 40 let – nově
je v této kategorii prodloužení věkové hranice z původních 35 na 40 let. Odměny pro mladé internisty budou
také ve 3 kategoriích 1. cena – odměna 30 000,-Kč, 2. cena odměna 20 000,- Kč, 3. cena odměna 10 000,Kč. Práce, které byly publikovány v roce 2022, je možné do soutěže přihlásit do 31. 5. 2023. Původní práce
a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Současně je třeba
přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese sekretariátu ČIS: info@interna-cz.eu. Podmínky soutěže
budou zveřejněny na webu ČIS a členové společnosti budou informováni také prostřednictvím newsletteru
ČIS.
Různé
Žádost Nemocnice Pardubického kraje – složitá personální situace v interních oborech. Bude se řešit po
vyhodnocení dotazníků od primářů, který byl diskutován v jednom z předchozích bodů.
Nutri-Score – systém označování výživové hodnoty potravin – výzva k připojení k projektu od České
obezitologické společnosti ČLS JEP. Barevné značení na potravinách – zelená označuje potraviny, které se
mohou konzumovat často a červeně označené potraviny je naopak doporučeno konzumovat méně. Česká
obezitologická společnost se rozhodla tuto aktivitu podpořit. Výbor ČIS s rozhodnutím zatím počká na
průběžné výsledky tohoto projektu.
Žádosti o záštitu
● Klostridiový den (7. ročník) 10. 12. 2022, Hradec Králové (MUDr. J. Vejmelka)
● 14. PragueONCO 25. – 27. 1. 2023, Praha (Prof. L. Petruželka)
Oběma akcím byla záštita ČIS udělena.

Zapsali Ing. L. Votavová, prim. Z. Monhart
Schválil prof. R. Češka

