
Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala dne 5. 3. 2020 v Praze 

      

Přítomni: prof. R. Češka, prim. L. Kotík, MUDr. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. J. Nedvídek, 

MUDr. J. Orság, prof. J. Škrha, prof. M. Souček, MUDr. J. Škrha jr., prim. M. Tržil, prof. J. Václavík, 

prof. J. Vítovec, prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský,  

za sekretariát - Ing. T. Aleksičová, M. Dolejšová, Ing. L. Votavová 

Omluveni: prof. M. Kvapil, prof. H. Rosolová. prof. Š. Svačina. prim. P. Svačina, prof. J. Špinar  

Prof. R. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze výboru.   

I. Vzdělávací akce  

Proběhl XXVI. Kongres ČIS (17. - 20. 11. 2019, Praha), kongresu se zúčastnilo 2000 účastníků, což 

je rekordní počet účastníků v historii výročních kongresů ČIS. Všechny sály byly zaplněné  

i v podvečerních hodinách, což svědčí o dobré úrovni přenášek. Kongresový program byl tvořen bloky 

21 spolupracujících odborných společností, sekcemi ambulantních a mladých internistů, 20 firemními 

sympozii, 3 sesterskými bloky a v neposlední řadě 4 bloky ČIS. Bloky aktivních sdělení měly také velmi 

dobrou návštěvnost. S potěšením bylo konstatováno, že je na kongresu vidět stále více mladých lékařů. 

Ekonomicky skončila akce významným ziskem pro ČIS. Prof. Souček zhodnotil kongres a vyjádřil 

přesvědčení, aby výbor odsouhlasil přiměřenou odměnu organizátorům, výborem odsouhlaseno. 

XXVII. Kongres ČIS (18. - 21. 11. 2020, Brno - BVV), organizačně zajišťuje prof. Souček. Záměrem 

organizátorů je zaměřit bloky ČIS na mladé lékaře, tedy zařadit témata, která budou aktuálně žádána  

a dále také aktivně oslovit členy ČIS, co by rádi na kongresu slyšeli. První oznámení spolu s dalšími 

informacemi o kongresu je na webu ČIS (www.cisweb.cz).  

23. jarní cyklus seminářů Interna Informans, tradiční vzdělávací akce proběhne v 6 městech celkem 

bude zařazeno 8 přednášek (24. 3. Brno, 7. 4. Písek, 15. 4. Plzeň, 20. 4. Most, 27. 4. Praha,  

28. 5. Olomouc). Program je poměrně široce pojatý, takže kromě tradičních témat jako hypertenze a 

srdeční selhání bude zařazena např. léčba bolesti a význam kvalitní přípravy na kolonoskopií. 

6th McMaster International Review Course in Internal Medicine - MIRCIM (7. - 9. 5. 2020, 

Krakov), úspěšná akce probíhající ve spolupráci polské a kanadské univerzity. Akce je uznána  

i Evropskou federací interní medicíny (EFIM) a v rámci programu se bude konat 7. 5. EFIM General 

Assembly a 8. 5. EFIM Day. Prof. R. Češka bude mít na kongresu aktivní účast a dále se za výbor 

zúčastní MUDr. J. Škrha jr., prim. Z. Monhart, prof. M. Kršek, MUDr. J. Orság a v rámci propagace 

Světového kongresu interní medicíny v Praze (WCIM 2024) Ing. T Aleksičová a Ing. L. Votavová. 

Výbor schválil cestovní náklady. Nadační fond české interny vypsal finanční grant na úhradu cestovních 

nákladů ve výši 15 000 Kč pro 5 účastníků z řad mladých internistů ČIS, kteří se budou aktivně účastnit 

v rámci MIRCIM soutěže Best Case Report Contest.  

60. Dérerov memoriál (3. 4. 2020, Bratislava), za ČIS se akce s přednáškou zúčastní prof. M. Kršek. 

Odsouhlaseny cestovní náklady. 

XIII. Kongres internej medicíny (11. -13. 6. 2020, Nový Smokovec), v rámci programu bude zařazen 

blok ČIS, kde budou přednášet – prim. Monhart, MUDr. Orság a prof. Z. Zadák. Odsouhlaseny cestovní 

náklady.  

Kongres České kardiologické společnosti (17. - 20. 5. 2020, Brno), blok ČIS je v programu zařazen 

v pondělí 18. 5. od 17:50 hodin v sále Rotunda. Program bloku ČIS je uvedený níže:  

Předsedající: R. Češka, P. Kala 

1) Kardiorenální syndrom, J. Orság 

2) Kardiohepatální syndrom, J. Piťha 

3) Kardioendokrinologie – srdce a endokrinní onemocnění, M. Kršek 



World Congress of Internal Medicine – WCIM 2020 (1. – 5. 12. 2020, Cancún, Mexiko), aktivní 

účast placenou organizátory má prof. R. Češka. Účastní se pracovnice sekretariátu (Ing. T. Aleksičová, 

Ing. L. Votavová) za účelem propagace WCIM 2024, který se bude konat v Praze. Prof. R. Češka vyzval 

členy výboru, aby v případě zájmu o účast informovali sekretariát. Je jistě zájmem české interny, aby se 

celosvětového kongresu účastnila v co nejširší míře. 

II. Sekce mladých internistů  

Dny mladých internistů (4. - 5. 6. 2020, Martin), tradiční akce, která se letos koná na Slovensku. 

Abstrakty je nutno zaslat do konce března. MUDr. J. Orság požádal, aby přednostové na akci poslali své 

mladé lékaře. Za výbor ČIS se účastní prof. M. Souček.  

Seminář k atestačním otázkám 2020, oblíbená a hojně navštívená akce proběhne opět v podzimním 

termínu (před podzimními a zimními zkouškovými termíny) nejspíše v říjnu. Témata budou zvolena na 

základě atestačních otázek a dle průzkumu mezi účastníky předešlých ročníků.  Dále budou zařazena 

témata z praxe. Zajištění sponzoringu aktuálně řeší sekretariát ČIS, stejně tak i organizaci akce samotné. 

Termíny a místa atestačních zkoušek v roce 2020: 

20. 4. - 24. 4. 2020 - LF UK Plzeň  

11. 5. - 15. 5. 2020 - LF UP Olomouc  

23. 11. - 27. 11. 2020 - 3. LF UK Praha  

30. 11. - 4. 12. 2020 - LF UK Hradec Králové 

 

Termíny a místa zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni v roce 2020:  

1. LF UK Praha      2. LF UK Praha      3. LF UK Praha      LF UK Plzeň 

16. - 20. 3. 2020     16. 4. 2020       16. - 20. 3. 2020      9. - 13. 3. 2020 

20. - 24. 4. 2020     23. 4. 2020       19. - 23. 10. 2020      12. - 15. 10. 2020 

19. - 23. 10. 2020     5. - 6. 10. 2020 

 

LF UK Hradec Králové   LF MU Brno      LF UP Olomouc      LF Ostrava 

23. 3. 2020       9. - 11. 3. 2020      24. - 28. 2. 2020      3. - 5. 3. 2020 

25. 3. 2020        14. - 16. 9. 2020      12. - 16. 10. 2020      22. - 24. 9. 2020 

27. 3. 2020 

8. - 9. 10. 2020 

III. Evropská federace interní medicíny (EFIM) 

Výborem byl schválen členský poplatek za rok 2020 v celkový výši 4 061,82 EUR.  

Letní školy EFIM 2020 v Madridu (El Escorial, Madrid, 14. – 20. 6. 2020) se zúčastní vítěz soutěže 

mladých internistů MUDr. Roman Stebel z FN Brno. 

IV. Soutěže a ocenění 

Připomínáme členům ČIS možnost přihlásit do soutěže původních prací a knižních publikací 

publikovaná díla v roce 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2020, v případě zájmu o účast zašlete svoji 

publikaci spolu s emailem na sekretariát ČIS. Jsou vypsány zajímavé finanční odměny. Podrobné údaje 

je možno najít webu ČIS (www.cisweb.cz). 

Výbor schválil udělení Thomayerovy medaile prof. J. Widimskému seniorovi. Ocenění osobně předá 

prof. R. Češka.  

Na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci vydanou v roce 2019 výbor doporučuje navrhnout 

všechny 4 publikace aktuálně přihlášené do publikační soutěže ČIS. 

 

 



V. Časopis Vnitřní lékařství 

Vyšlo první číslo časopisu Vnitřní lékařství ve spolupráci s vydavatelstvím Solen. V současné době je 

z minulého roku ještě řada článků k publikaci, které budou rozděleny mezi písemnou a elektronickou 

verzi a měly by vyjít do konce června letošního roku.  Prof. M. Souček hodnotí první číslo v nové podobě 

jako zdařilé. ČIS na rozdíl od předešlých let nehradí případné finanční ztráty časopisu. 

VI. Sekce ambulantních internistů 

MUDr. J. Lacinová referovala o vzniku Sdružení ambulantních internistů (SAI), předsedkyní se stala 

MUDr. M. Aszalayová, místopředsedou MUDr. T. Krška a MUDr. J. Lacinová. Sdružení pracuje 

nezávisle na ČIS, jen s její podporou. SAI navázalo spolupráci s Agenturou pro dohodovací řízení, 

konkrétně s Ing. J. Dubou, který je zkušeným lobbistou a bude pomáhat s prosazováním požadavků 

ambulantních internistů. Zatím se podařilo zajistit, aby hodnota bodu měla nepodkročitelnou cenu l Kč 

a tím řada ambulantních internistů získala zajímavé doplatky. Dále je cílem navýšení hodnoty práce 

lékaře o 20%. Bude usilováno o to, aby mohli vykazovat kód edukace diabetiků, což mohou např.  

i praktičtí lékaři. Dále bude snaha o převedení předoperačního vyšetření a vyšetření pro lázeňskou do 

kategorie vyšetření komplexní.  

Ambulantní internisté se mohou účastnit programů hypertenze a diabetes pořádaných VZP a tím se 

mírně navýšit úhrady. Dále mohou nově psát pomůcky diabetikům. Předsedkyně Sdružení, MUDr.  

M. Aszalayová, se setkala společně s prof. R. Češkou a s ministrem zdravotnictví, Mgr. A. Vojtěchem, 

který se k požadavkům internistů tvářil vstřícně, ale bylo znát, že jeho podpora a pozornost je zaměřena 

zejména k praktickým lékařům. 

VII. Přetížení interních oddělení nemocnic, MZ ČR 

Výbor ČIS dostává zprávy z terénu, zejména z menších nemocnic, ale již i některých nemocnic 

fakultních, že primáři nejsou schopni zajistit provoz pro nedostatek lékařů a sester. I pojišťovny  

si začínají všímat, že péče o jejich klienty nemusí být zajištěna. Redukce akutních lůžek z původního 

počtu kolem 11 000 na 9 000 byla přestřelena, navíc nejsou všechna otevřena pro nedostatek personálu. 

Prof. L. Dušek připravuje kompletní data. Tlak na interní oddělení se zvyšuje i od ostatních oborů 

medicíny, protože svůj vlastní nedostatek lůžek často řeší žádostí o překlad na interní oddělení, zvláště, 

je-li problematika pacienta spojena s nějakou další komorbiditou. Interní oddělení je přeci schopno 

zvládnout specializovanou péči i s komorbiditou spojenou problematiku. Vše je provázáno i s akreditací 

pracovišť. Pro akreditaci na kmen MZ ČR nepovolilo zajistit smluvní spolupráci s jinými pracovišti,  

a tak lékaři nechtějí nastupovat do nemocnic, které nemohou získat akreditaci. Prof. M. Souček 

deklaroval, že blokace smluvní spolupráce není výmyslem akreditační komise, jak udává MZ ČR, ale 

přímo vychází z MZ ČR. Dále byly zdrženy i akreditace zařízení, která mají na akreditaci jasný nárok  

a lékaři zde pracující nyní musejí žádat na MZ o uznání této praxe, aby se mohli přihlásit ke zkoušce po 

kmeni. Ačkoliv se uvažuje o generálním pardonu této situace, MZ ČR včas nereaguje na individuální 

žádosti o uznání praxe, ačkoliv jich má již asi 800. Pro podrobnější informace, jak postupovat je vhodné 

se obrátit na oddělení postgraduálního vzdělávání jednotlivých fakult, která by měla pomoci s agendou.  

Všechny tyto problémy by měly být projednány na MZ ČR prof. R. Češkou (předseda ČIS), prof.  

M. Součkem (předseda AK, 1. místopředseda ČIS) a MUDr. J. Škrhou, jr. (zástupce pracovní skupiny 

mladých internistů). Prof. R. Češka vyzval výbor, aby se dle zájmu k jednání s MZ přidali i další členové 

výboru, termín bude upřesněn.  

MZ ČR si uvědomuje personální problémy ve zdravotnictví a vydalo k oponentuře rozsáhlý dokument 

Zdraví 2030 IP 2.2. Personální stabilizace, který plánuje strategii personálních opatření na dobu příštích 

10 let. Je psán úředním jazykem, který je rozvláčný a často i těžko pochopitelný. Autory materiálu MZ 

nezveřejnilo. Zda se na jeho vypracování podíleli také lékaři z praxe je otazné.  Dokument potřebuje 

zásadní revizi. Prim. L. Kotík navrhuje ve spolupráci s ČLS JEP pověřit odborné společnosti revizí 

jednotlivých kapitol, a to i za spoluúčasti autorů dokumentu. Po úpravách a zásadním zkrácení  

a zpřehlednění jej znovu dát k celkové oponentuře. Prim. L. Kotík zpracuje dopis na ČLS JEP žádající 

o zahájení tohoto projektu. 



VIII. Zpráva revizní komise za rok 2019 

Za revizní komisi přednesl zprávu MUDr. J. Orság. Celkové výdaje za rok 2019 byly ve výši  

1 699 405,37 Kč, celkové výnosy byly ve výši 2 069 367,42 Kč. Výsledek hospodaření pro rok 2019 je 

zisk ve výši 369 962,05 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo i přes úhradu nákladů za 

ztráty časopisu Vnitřní lékařství (na úhradě ztráty se z velké části podílel také Nadační fond české 

interny). Všechny příjmy i výdaje jsou řádně dokumentačně doloženy a revizní zpráva byla výborem 

schválena.  

IX. Různé 

1. Pokud členové výboru nebudou reagovat aktivně na zaslané dokumenty elektronickou cestou určené 

ke schválení, bude to považováno za souhlasnou odpověď. 

2. Prim. Z. Monhart pracuje na programu základního vzdělání internistů v UZ metodách, a to ve 

spolupráci s Urgentní medicínou, která připravuje obdobný program pro své curriculum. Je třeba zajistit 

pracoviště, která budou tyto metody školit.  

3. K dotazům, zda mohou internisté provádět pleurální punkci, když to není výkon interního lékařství 

výbor zaujal následující stanovisko: je to je možné, je to i součástí postgraduálního vzdělávání internisty. 

V případě výkonového systému, to však nelze vykázat pojišťovně. K tomuto bude nutné požádat 

Pneumologickou společnost o sdílení tohoto výkonu. 

4. Byla schválena záštita následujících vzdělávacích akcí:  

• Colours of Sepsis, 22. ročník, 27. - 31. 1. 2020, Ostrava   

• Seminář 75 let III. interní kliniky VFN, 14. – 16. 5. 2020, Praha  

• Webinář „Jeden pacient, více diagnóz“ (AstraZeneca), září/říjen 2020 

• Projekt e-konzilium MeDitorial  

 

5. M. Dolejšová referovala o schválení nových členů ČIS, kterých bylo za posledních 6 měsíců 42,  

z toho 29 do 35 let, celkem 24 žen a 18 mužů.  

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 9. 6. 2020 v Praze.  

 

Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS 

 

  

  

 

 

 


