Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí internisté,

chtěli bychom Vás touto cestou znovu pozvat k účasti na letošním XXVII. kongresu České internistické
společnosti, který se bude konat ve dnech 18. - 21. listopadu 2020 v Brně.
Snažíme se připravit atraktivní odborný program, který by mohl alespoň zčásti nahradit některé
odborné akce, které v letošním roce nemohly proběhnout obvyklou formou. Kromě tradičních bloků
odborných společností a firemních sympozií bude letos navýšen počet bloků ČIS, které budou
věnovány problematice řešené na interních odděleních a ambulancích. Plánujeme také blok pro
primáře „Jak vést interní oddělení“ z pohledu školitele, ekonoma i právníka, dále připravujeme sekci
pro ambulantní internisty na téma „Jak provozovat moderní výkonově orientovanou interní
ambulanci“.
Při sestavování programu letošního kongresu jsme se snažili dát hodně prostoru tématům pro mladé
internisty. Můžete se těšit na bloky přednášek „Jak přežít první službu na příjmové ambulanci“, „Jak
přežít první službu na JIP“, „Otázky, které bych nechtěl dostat u atestace z interny“. Také jsme
připravili dva ultrazvukové workshopy – Point of care ultrazvuk hrudníku a Cévní ultrazvuk v medicíně
prvního kontaktu, kde bude také možnost nácviku UZ navigované kanylace žilního řečiště. Víme, že
není jednoduché uvolnit se z interních oddělení na celý program kongresu, proto všechny sekce pro
mladé internisty včetně UZ workshopů soustřeďujeme na pátek a sobotu.
Chtěli bychom touto cestou požádat přednosty interních oddělení a klinik, aby umožnili alespoň na
tyto dva dny účast svým mladým lékařům a současně je vybídli k aktivní účasti na kongresu ať již
formou zajímavé kazuistiky, nebo výsledkového sdělení. Myslíme si, že schopnost prezentovat svůj
případ kolegům patří mezi nezbytné dovednosti lékaře – zvláště v odbornosti tak mezioborově
rozkročené jako je interna. A sekce mladých internistů na kongresu ČIS je pro méně zkušené kolegy
vhodnou příležitostí, aby si toto vyzkoušeli mezi svými vrstevníky.
Těšíme se na setkání v Brně.
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