Vážení členové ČIS,
po volbách si kladu otázku, proč volební archy obsahují stále více jmen. Podle toho, co ti lidé
povídají a píšou, chtějí konat jenom dobro. Pokud to zhodnotím jako psychologickou
observační studii, tak v naší republice přibývá lidí, kteří touží vykonat něco pěkného, ne-li
velkolepého. Ve společnosti zdánlivě jednoznačně pozitivní trend. Z těchto ušlechtilých osob
vybereme my, voliči, ty absolutně nejlepší. Pak je mezi těmito ctihodnými několikrát vyšší
kriminalita než ve zbytku společnosti. Observační studie zase zklamala, zřejmě chyba výběru.
Politika založená na důkazech prostě nefunguje. Klinické studie v medicíně jsou také často
zatíženy chybou výběru, jak mám potom věřit v evidence based medicine?
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
Společné zasedání s Krajskými konzultanty pro interní obor
(Schůze se konala 15. 10. 2014 v Brně)
Přítomni za výbor ČIS: prof. Aschermann, prof. Češka, prof. Dítě, prof. Horký, Dr. Kotík,
Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, Dr. Nedvídek, prof. Souček, prof. Š. Svačina, Dr. P. Svačina,
prof. Špinar, Dr. Tržil, doc. Václavík, prof. Vítovec, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., za
sekretariát - M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová
Omluveni: prof. Škrha
Z krajských konzultantů přítomni: prof. Filipovský, prim. Havránek, prof. Kršek,
prim. Nebáznivý, prim. Vohralík za prim. Žáka, prof. Zadák, prof. Zadražil
Omluveni: prim. Latta, prim. Vojtíšek, doc. Martínek, prim. Točík
Po přivítání členů výboru a zástupců krajských konzultantů schválen zápis z minulé schůze.
Prof. M. Souček referoval o právě nastávajícím XXI. kongresu ČIS. Pochválil
spolupráci s odbornými společnostmi při přípravě programu. Ve větší sekci posterů se objevil
příznivý trend zastoupení prací i z okresních nemocnic. Sesterská sekce se také rozvíjí. Podle
současného vývoje se zdá, že počet účastníků bude letos pro brněnský kongres rekordní,
kolem 1700. V rámci kongresu dojde k setkání krajských konzultantů, lékařů se zájmem o
vzácná onemocnění a setkání primářů interních oddělení se zástupci výboru ČIS, kde bude
diskutováno o nejpalčivějších problémech v oboru.
Prof. J. Widimský jr. a prof. Češka informovali o kongresu PEDIM (Pražské
evropské dny interní medicíny), proběhnuvší ve dnech 18. - 20. 9. 2014. Podařilo se zajistit
velmi významné zahraniční řečníky. Účastnilo se přes 300 lékařů ze 40 zemí světa. Uvažuje
se
o periodickém pořádání této akce asi jednou za dva roky, v době, kdy nebude národní kongres
v Praze.
I. Plánované akce ČIS a akce mezinárodní
XXII. kongres ČIS, tentokráte v Praze: již všem členům ČIS známá akce střídající se
meziročně mezi Brnem a Prahou. Termín kongresu je 22. - 25. 11. 2015, místem konání bude
Kongresové centrum Praha. Další informace budou zveřejňovány na webových stránkách
akce www.kongrescis2015.cz.

Interna Informans – opět proběhne další cyklus již známé vzdělávací akce ČIS pořádané ve
vybraných krajských městech (tentokrát v Plzni, Jihlavě, Hradci Králové, Praze, Ostravě,
Brně). O rozpisu a programu budou informovat aktuální pozvánky na tuto akci. Program je
zároveň vyvěšen na webových stránkách společnosti a na www.interna-informans.cz.
XIV. Evropský kongres interní medicíny, Moskva 14. - 16. 10. 2015, pořádaný Evropskou
federací interní medicíny ve spolupráci s Ruskou internistickou společností. Podrobnosti na
oficiálních stránkách kongresu: www.efim2015.org
Zimní škola mladých internistů (ESIM), 25. – 31. 1. 2015 Riga, Lotyšsko. Každoroční
škola internistů do 35 let. ČIS bude sponzorovat náklady na dopravu na tuto školu pro vítěze
soutěže posterů, člena ČIS do 35 let, na současném kongresu v Brně. Postery zhodnotí komise
sestavená ze členů výboru ČIS. Výbor podpoří účast lektora/ů (bude rozhodnuto prim.
Z. Monhart, Dr. Kotík, doc. Václavík) pokud EFIM projeví zájem.
II. Časopis Vnitřní lékařství a zvýšení členských příspěvků
Časopis Vnitřní lékařství se, podobně jako ostatní odborné časopisy, potýká s existenčními
ekonomickými problémy. Výbor však považuje zachování této odborné platformy oboru za
nezbytné. Po debatě rozhodnuto zasílat časopis všem členům ČIS, což si na druhé straně
vyžádá zvýšení ročních členských příspěvků, které nyní činí 200 Kč (příspěvek ČIS) + 280
Kč (poplatek ČLS JEP). Roční příspěvek se zvýší o 200 Kč pro členy ČIS do 35 let
a o 400 Kč pro ostatní členy. Současné slevy pro ekonomicky znevýhodněné členy ČIS
zůstávají zachovány a členů do 30 let se navýšení poplatku netýká. Časopis bude postupně
měnit svoji strukturu a přinášet více přehledových článku využitelných v postgraduálním
vzdělávání. Současný nakladatel má prodlouženou smlouvu na příští rok. Pak výbor zhodnotí
jeho činnost a rozhodne o případné změně. Odborný šéfredaktor MUDr. Petr Svačina znovu
žádá o zasílání článků. Výbor schválil náklady na nový počítač a tiskárnu se skenerem pro
šéfredaktora.
III. Problémy oboru Vnitřní lékařství
Za účasti krajských konzultantů byla diskutována problematika LSPP. Prim. Z. Monhart
referoval o setkání se zástupci praktických lékařů týkající se této problematiky. Ze vzorku
regionů v ČR vyplývá, že situace v oblasti LSPP je neuspokojivá, ale v jednotlivých
regionech se diametrálně odlišuje. Obecný požadavek praktických lékařů zní, že LSPP by
měla fungovat při nemocnicích jako předřazená struktura urgentnímu příjmu. Tímto
opatřením by lékaři sloužící LSPP měli mít možnost využívat i komplementu nemocnice
k vyšetření příchozích pacientů. Členové výboru se shodli v názoru, že nemocniční internisté
jsou svými pohotovostními službami tak vytíženi, že na LSPP již sloužit nemohou. Většinu
služeb LSPP by měli pokrýt praktičtí lékaři, protože je to logickým pokračováním péče první
linie v době mimo jejich ordinační dobu. Bude třeba také definovat spádovou oblast pro
provoz LSPP. Jednání s praktickými lékaři budou pokračovat, současně se musejí tyto otázky
řešit ve spolupráci s ČLK a MZ ČR v rámci stále se vyvíjející organizace zdravotní péče.
Dlouho prosazovaný požadavek navrácení časů klinických vyšetření ve Vnitřním lékařství se
objeví ve vyhlášce MZ ČR. Podle údajů MZ, vyjde a bude účinná od 1. 1. 2015. Sdružení
ambulantních internistů považuje za další nezbytný krok prosazování věkového koeficientu
interních klinických vyšetření.

Nově uznané kódy 11024 a 11025 představovaly nouzové řešení poklesu příjmů interních
ambulancí po zkrácení časů klinických vyšetření, když Pracovní skupina pro Seznam
zdravotních výkonů MZ ČR soustavně odmítala časy prodloužit. Nicméně je možno tyto kódy
používat. Předoperační vyšetření může být vykázáno jako komplexní, pokud může být
zdravotní stav pacienta hodnocen jako stupeň 3 ASA klasifikace, což tedy znamená, že má
nejméně jedno závažné chronické onemocnění. Vyšetření zvláště komplikovaného pacienta je
v seznamu výkonů taktéž značně komplikovaně omezeno, aby jeho použití nemohlo být časté.
V tomto případě odkazujeme na znění Sazebníku. Po návratu časů k předchozím hodnotám
mohou tyto kódy být drobným přilepšením k dosažitelnému příjmu interních ambulancí.
ČIS se snaží zlepšit podmínky interních ambulancí pečovat o diabetiky 2. typu. Již podruhé
byl osloven výbor České diabetologické společnosti a byl požádán o souhlas se sdílením
výkonu Edukace diabetika a další usnadnění přístupu k předpisu některých farmak a
pomůcek.
IV. Různé
1. Dne 28. 1. 2015 bude volební sjezd ČLS JEP. Současný dlouhodobý předseda, prof.
Blahoš, již kandidovat na tuto pozici nebude. Výbor se shodl, že je vhodné prosazovat na toto
místo internistu a jako nejvhodnější kandidát se jeví prof. Štěpán Svačina, který je v současné
době již členem předsednictva ČLS JEP. Delegáti sjezdu za ČIS prof. Češka, Dr. Kotík, Dr.
Petr Svačina a doc. Vrablík budou na sjezdu kandidaturu prof. Štěpána Svačiny prosazovat.
2. Schválena záštita ČIS pro následující odborné akce a projekty:
a) CEE Hyperlipidemia Academy (Amgen): 23. – 24. 10. 2014, hotel Lindner
b) Symposium Cardionale: 7. – 8. 11. 2014, Grand Majestic Plaza hotel
c) Dabigatran v léčbě a prevenci rekurence hluboké žilní trombózy a plicní embolie
(Boehringer Ingelheim): 12. 11. 2014, Pražský hrad
d) Edukační plakát určený do čekáren a ambulancí lékařů k edukaci pacientů a Mini atlas
diabetické retinopatie pro podporu edukace lékařů.
3. Prof. Češka informoval o schválené smlouvě se společností Reckitt Benckiser o přípravku
MegaRed, což bude zajišťovat příspěvek do rozpočtu ČIS.
4. Bylo schváleno 38 následujících nových členů ČIS: MUDr. Abdulsalam Alazani (soukr.
praxe Praha), MUDr. Tomáš Brabec (Vojenská nemocnice Brno), MUDr. Markéta Brettová
(Obl. Nemocnice Kolín), MUDr. Ondřej Filip (Nemocnice Jihlava), MUDr. Věra Hrbková
(soukr. praxe Brno), MUDr. Martina Jambrikovičová (Znojmo), MUDr. Jiří Kabut (soukr.
ambulance Frýdlant nad Ostravicí), MUDr. Jan Kancnýř (Nemocnice Ostrava), MUDr. Klára
Kielbergerová (Horní Bříza), MUDr. Radka Klímová (Nemocnice Mladá Boleslav), MUDr.
Štefan Kocúr (ZZsPK Plzeň), MUDr. Svatopluk Koščál (Obl. Nemocnice Ml. Boleslav),
MUDr. Jan Krátký (VFN Praha), MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D. (FN Plzeň Bory), MUDr.
Linda Kubečková (Nemocnice Znojmo), MUDr. Jozefína Kyzeková (soukr. praxe
Podbořany), MUDr. Pavla Nádečníková (Nemocnice Kroměříž), MUDr. Markéta Novotná
(KKN K. Vary), MUDr. Marta Olbrechtová (Nemocnice Frýdek Místek), MUDr. Kateřina
Paulíny (Nemocnice Třinec), MUDr. Lenka Přívarová (FN Brno), MUDr. Lucie Radovnická
(KZCR Ústí nad Labem), MUDr. Martina Sitarová (FN u Sv.Anny Brno), MUDr. Lubomír
Strnadel (Nemocnice Uherské Hradiště), MUDr. Božena Suttnerová (Nemocnice Sokolov),
MUDr. Radka Šebestová (ÚVN Praha), MUDr. David Špinler (Orlickoústecká nemocnice),
MUDr. Jana Švejdová (PL Třešť), MUDr. Martina Urbanová (Nemocnice Brandýs nad
Labem), MUDr. Lenka Vaňková Čaňková (Nemocnice Znojmo), MUDr. Ondřej Vrtal
(Nemocnice Č. Budějovice), MUDr. Eva Vykoukalová (KN Liberec), MUDr. Zuzana Žaliová

(Nemocnice Opava), MUDr. Taťána Železná (PL Praha 9), MUDr. Kateřina Gončárová (FN u
sv. Anny Brno), MUDr. Zuzana Grúbelová (FN u sv. Anny Brno), MUDr. Sylvie Šosová (
FN Olomouc), MUDr. Jiří Šťastný (KNTB Zlín).
Příští schůze výboru se bude konat dne 17. 12. 2014 v Kryštofově údolí u Liberce.
Zapsali:
Dr. Kotík
M. Dolejšová, Ing. Votavová, Ing. Aleksičová

