Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 26. 3. 2015 v Brně)
Vážení členové ČIS,
chce-li sebestředný, ctižádostivý jedinec často i s dalšími psychopatologickými rysy získat moc a zbohatnout, založí si náboženskou sektu nebo
politickou stranu. Zatímco do náboženské sekty vstoupit nemusíme, je třebas někde žít a to je víceméně také sektářská organizace určující
pravidla - stát. Již dávno je jasné, že v čele nejsou filantropové. Nicméně nikdy tomu nebylo jinak. Téměř nedotknutelná modla - T. G. Masaryk
si umělý stát sám založil, aby se ten poprvé rozpadl již po 21 letech. Zakázal šlechtické tituly a nechal koupit za státní peníze dva zámkyv Lánech a Topolčiankách. Aby poukázal na svou skromnost, okázale spal na železné posteli, o matraci se nepsalo. Ze svého syna, který ani
neodmaturoval a v manuálních povoláních neuspěl pro špatnou pracovní morálku, zřejmě ve spojitosti s jeho dg. hebefrenní schizofrenie,
udělal v roce 1919 charge ď affaires v USA a v r. 1925 velvyslance v Londýně. Chodil v bílém obleku, aby byl mezi černě oděnými ouřady na
fotografiích dobře vidět. Na náměstích dovolil postavit své sochy. Dneska jsou politici mnohem skromnější. Objímají stromy, aby načerpali sílu
a pod vlivem neupadli, nebo objímají milenky, aby si upevnili pro vládnutí nutné sebevědomí. Občas dají milost nějakým nespravedlivě
pronásledovaným chudákům a maximálně vlastní titěrnou platební kartu k zahraničním kontům. Jsem optimista - máme dneska skvělé státníky.
Všem obdivovatelům T. G. Masaryka se omlouvám! Dr. Kotík

Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, prof. Dítě, Dr. Kotík, Dr. Kuman, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, Dr. Nedvídek, prof. Souček,
Dr. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina, Dr. Tržil, doc. Václavík, prof. Vítovec, prof. J. Widimský jr., za sekretariát - M. Dolejšová,
Ing. Aleksičová
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Horký, prof. Kršek, prim. Nebáznivý, prof. Škrha, prof. Špinar, Ing. Votavová
Důležité: Výbor žádá všechny členy ČIS, aby na sekretariát ČIS zaslali své aktualizované emailové a korespondenční adresy. Je to
nezbytné pro pružnější komunikaci a pro doručování výtisků časopisu Vnitřního lékařství, které dostávají všichni členové ČIS a kam
budou nově vkládány zápisy ze schůzí výboru. Zápisy ze schůzí výboru již nadále nebudou rozesílány v tištěné formě samostatně.
Všem členům společnosti budou zápisy zaslány také elektronicky na emailovou adresu a budou nadále dostupné na webu ČIS.
Po přivítání členů výboru schválen zápis z minulé schůze.
Prof. Češka blahopřál prof. Štěpánu Svačinovi ke zvolení předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
a s uspokojením konstatoval, že ve výboru ČLS JEP má internistická společnost dva zástupce, a to ještě prof. J. Škrhu. Atmosféra volebního
dne ČLS JEP byla tentokrát živá a nový výbor byl pověřen delegáty řadou konkrétních úkolů. Obecně se dá říci, že ČLS JEP by měla být
mnohem více ve společnosti vidět jako důležitý článek zajišťující odbornou úroveň zdravotní péče.
MUDr. Milan Kuman informoval výbor o připraveném Vanýskově dni, za vzornou přípravu vysloveno poděkování.
Prof. Češka, prof. Souček a doc. Václavík referovali o kongresu X. Interní medicína pro praxi, který se konal paralelně s Vanýskovým
dnem (26. – 27. 3. 2015) v Olomouci. Při plánování následujícího ročníku Vanýskova dne je potřeba se domluvit s organizátory kongresu
Interní medicína pro praxi, aby se data nepřekrývala.
I. Plánované akce ČIS a akce mezinárodní
30. 3. – 1. 4. 2015 proběhne ve spolupráci s ČIS Seminář IPVZ týkající se tématiky vzácných onemocnění. Účastníky semináře budou
zejména lékaři, z řad poradních sborů krajských konzultantů ČIS, kteří budou v jednotlivých regionech monitorovat a perspektivně
(po dohodě s odborníky v již zavedených centrech) se starat o dospělé pacienty s těmito chorobami. Navazující aktivitou bude Kongres
s tématikou vzácných onemocnění, který se bude konat 22. – 24. 6. 2015 v hotelu ILF.
Jarní cyklus seminářů Interna Informans - další série oblíbeného cyklu vzdělávacích přednášek z novinek v Interní medicíně v řadě
krajských měst ČR. (9. 4. - Olomouc, 21. 4. - Karlovy Vary, 23. 4. - Jihlava, 12. 5. - Brno, 14. 5. - Praha, 19. 5. - České Budějovice).
4. - 5. 6. 2015 - 34. Dny mladých internistů, Olomouc – abstrakta přednášek se měla dodat do konce března, akce se účastní za výbor ČIS
prof. Češka, prof. Kršek a prof. Souček. Výherce soutěže pojede tentokráte na Zimní školu Interní medicíny organizovanou EFIM, která se
bude konat v lednu 2016 v Rize. Letní škola EFIM proběhne letos těsně po Dnech mladých internistů a to v termínu 7. – 13. 6. 2015 na
Sardinii, takže by vítěz tuto akci již nemohl stihnout. Na letní školu se výbor rozhodl poslat aktivního člena Skupiny mladých internistů
v ČR, který by měl dále organizovat komunikaci a činnost skupiny. Předběžně navržen MUDr. Orsag z III. interní kliniky FN Olomouc.
Nominaci s ním definitivně projedná doc. Václavík.
14. - 16. 10. 2015 – 14th European Congress of Internal Medicine, Moskva. Jedná se o kongres Evropské Federace Interní medicíny
spolupořádaný s Internistickou společností Ruské federace. Vzhledem k poklesu hodnoty rublu se účast významně zlevnila, protože hotely
jsou na 50% obvyklých cen. Pro účastníky se doporučuje požádat o vízum někdy počátkem srpna. K aktivní účasti vyzváni prof. Češka
a Dr. Kotík. Podrobnosti o podmínkách aktivní nebo pasivní účasti jsou na www.efim2015.org.
22. - 25. 11. 2015 XXII. kongres ČIS v Praze - Kongresové centrum – složení programu zajišťují prof. Češka a prof. J. Widimský jr.
ve spolupráci s odbornými společnostmi. Organizačně kongres zajišťuje agentura Galén Symposion.
II. Problémy vnitřního lékařství
Projednána otázka aktualizace atestačních otázek z vnitřního lékařství. Dohodnuto, že jarní plánované atestace proběhnou běžným
způsobem se zavedenými otázkami. Do budoucna členové výboru souhlasí s koncepční změnou. Na základě již proběhlé elektronické debaty
na toto téma jako základ vybrali koncepci Dr. Kotíka významněji zaměřenou na otázky diferenciální diagnostiky a problémy terapie, což více
odráží požadavky na znalosti použitelné v denní praxi lékaře na interním oddělení. Dr. Kotík pověřen dalším rozpracováním koncepce s tím,
že po předchozím seznámení členů výboru s tímto materiálem bude tématu věnována zvláštní schůze výboru na podzim t.r.
Akreditační komise při MZ ČR - zatím stále funguje ve starém složení, přestože ČIS již před několika měsíci podala na žádost MZ návrh
na její nové složení. Na předsedu byl navržen prof. Souček. Ze strany MZ není zatím žádná reakce. Prof. Češka zajistí informace, jak se bude
situace dále řešit.

Sekce ambulantních internistů - po návratu časů klinických vyšetření a dojednání nových kódů jako je „Předoperační vyšetření“
a „Vyšetření zvláště komplikovaného pacienta“, je třeba učinit další kroky k vyrovnání příjmů interních ambulancí s ostatními specialisty.
Na webu ČIS budou zveřejněny všechny výkony sdílené s jinými odbornostmi, které je možno s pojišťovnami nasmlouvat. Seznam sestaví
Dr. Lacinová. Je nutno podotknout, že nasmlouvání těchto výkonů s pojišťovnami není ze strany plátců povinné. Dr. Lacinová požádala
výbor o souhlas zrušení právnické osoby „Sdružení ambulantních internistů“, která nemá žádné praktické opodstatnění, existuje jen „de jure“
a jen administrativně zatěžuje. Všechny aktivity se odvíjejí od Pracovní skupiny ambulantních internistů v rámci ČIS. Výbor se zrušením
souhlasí, souhlasí i s provedením hlasování přítomných členů ČIS na Vanýskově dni.
Zvýhodnění nemocničních ambulantních specialistů za plnění programu celoživotního vzdělávání bylo otevřeno na Vědecké radě ČLK.
Zástupci ČLK poté jednali s VZP. Jednání ztroskotalo na naprosto odmítavém postoji VZP s argumenty, že do lůžkových zařízení již plyne
příliš mnoho peněz a bylo by stejně problematické, aby bonifikace skončila na výplatních páskách příslušných lékařů.
Časopis Vnitřní lékařství - Dr. Petr Svačina referoval, že časopis má nyní přes 3000 odběratelů, poté co ho odebírají členové České
a Slovenské diabetologické společnosti a členové ČIS, se jeho ekonomika dostala z červených čísel. Je potřeba zdůraznit, že je to jediný
odborný medicínský časopis vycházející 12 x za rok. Je nutno pracovat na jeho větší elektronizaci. Vzhledem k tomu, že časopis nyní
dostávají všichni členové ČIS, budou nově zápisy ze schůzí výboru vloženy do časopisu.
Zprávu ze schůze Administrative Council EFIM, který se konal ve dnech 12. - 15. 3. 2015 na Kypru, podal Dr. Kotík. Vzhledem k tomu,
že Švédsko, Řecko a Švýcarsko nesplnilo své závazky k EFIM a nedodali slíbených 50 000 EUR z pořádaných kongresů EFIM (Švédsko
dokonce kongres zrušilo asi 3 měsíce před jeho předpokládaným konáním), vznikl problém financování organizace. Zde je nutno
podotknout, že ČR ze svého předloňského kongresu EFIM svůj závazek řádně splnila. Jako řešení bylo navrženo zvýšení členských
příspěvků prakticky všech evropských internistických společností, členů EFIM, o kterém se bude ještě dále jednat. Více informací
o chystaných změnách a dalších plánech EFIM najdete na webových stránkách www.efim.org.
Dr. Kotík informoval o pozvání předsedy EFIM, Dr. Bosche na setkání prezidentů a sekretariátů, které se bude konat dne 19. 6. 2015
v Bruselu v hlavním sídle EFIM. Setkání se bude účastnit prof. Češka a zástupkyně sekretariátu.
EFIM má samozřejmě důležitou úlohu, zvláště pro malé země jako je ČR. Bez evropského fóra pro Interní medicínu, by se obor pomalu
ztrácel z povědomí. Každý obor prakticky musí mít evropské centrální reprezentativní fórum. Podrobnosti o činnosti na webové stránce, stačí
do vyhledávače zadat EFIM. Je nutno připomenout časopis European Journal of Internal Medicine, který již má impact faktor 2,4. Řada
článků je zde volně dostupných v plném znění. Zatím je málo využívanou platformou našimi vědeckými pracovníky, kteří chtějí publikovat
v impaktovaném časopise, přitom zde jsou podmínky pro přijetí práce příznivější než v jiných médiích.
III. Publikační soutěž ČIS
ČIS již tradičně vyhlašuje publikační soutěž, do které mohou autoři přihlašovat své práce, které byly vydány v roce 2014 a to v následujících
kategoriích:
1. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (1. místo 30 000 Kč, 2. místo 20 000 Kč, 3. místo 10 000Kč)
2. původní práce autorů do 35 let – nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč
V době publikování musí autor splňovat podmínku členství v ČIS a nesmí v roce 2014 přesáhnout věk 35 let!
Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS, Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4.
Současně je třeba přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese: votavova@interna-cz.eu či aleksicova@interna-cz.eu.
Konečný termín přihlášek o ceny ČIS je do 31. 5. 2015. Vítězové budou vyhlášení na XXII. kongresu ČIS v Praze.
IV. Různé
1. Vytvoření poradní skupiny ČIS pro předoperační léčbu železem u anemických nemocných – prof. Češka, prim. Z. Monhart, Dr. Tržil.
2. Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP předala ČIS Koncepci klinickofarmaceutické péče – zatím obsahuje řadu
nesrovnalostí, ČIS bude reagovat až na upravenou verzi.
3. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je organizací hodlající centrálně na webu zveřejňovat příjmy lékařů od
farmaceutických firem. Zejména originální firmy jsou svými mateřskými centrálami prakticky donuceny se do akce zapojit a lékařům je
předkládáno od počátku roku k podpisu prohlášení, zda souhlasí nebo nesouhlasí se zveřejněním svých příjmů. Nepodepsání může a nemusí
znamenat přerušení firemní spolupráce s příslušným lékařem. Firmy si samy ještě zásady neujasnily. Prof. Svačina referoval o jednání se
zástupci AIFP. Je zajištěno, že ve zveřejnění bude rozklíčováno, za co peníze lékař obdržel, tj. cestové, kongresové poplatky, ubytování atd.,
aby nevznikal dojem, že lékař dostal peníze v hotovosti z nejasných důvodů. Dr. Kotík doplnil, že dotazem v rámci výboru EFIM zjistil, že pro
lékaře v západní Evropě je to již samozřejmostí a se zveřejněním souhlasí.
4. Žádost o stanovisko ČIS k požadavku České společnosti tělovýchovného lékařství o sdílení výkonů. V žádosti není jasné, o které
výkony lékaři ke sdílení žádají, zatím se oprávnění ke sdílení výkonů neposkytuje.
5. Klostridiový den 2015 (11. 4. 2015) – záštita ČIS schválena
6. Cyklus seminářů „Horizont událostí: komplikace diabetu“ – záštita ČIS schválena
7. Mezioborový kongres České lékařské akademie, Mariánské Lázně, (26. - 28. 11. 2015) – záštita ČIS schválena
8. Schváleno 19 nových členů ČIS: MUDr. Hana Bowyer (VFN Praha), MUDr. Zdeněk Diviš (Nemocnice Chrudim), MUDr. Zuzana
Drotárová (Intern.odd. Prostějov), MUDr. Tereza Fikerová (Krajská nemocnice Liberec), MUDr. Dominika Goldmannová (FN Olomouc),
MUDr. Andrej Karaman (FNsP Kramáre Bratislava), MUDr. Andrea Klabanová (ON Jičín), MUDr. Martin Klabusay (MOÚ Brno), MUDr.
Dana Krejčová (Nemocnice Tábor), MUDr. Marie Ládová (Int. amb. Č. Budějovice), MUDr. Igor Máčel (Nemocnice Nové Město na
Moravě), MUDr. Vendula Pazderová (FN HK), MUDr. Zora Pekařová (Nemocnice Vysoké Mýto), MUDr. David Přidal (Vojenská
nemocnice Olomouc), MUDr. Daniel Rob (VFN Praha), MUDr. Tereza Straňáková (Nemocnice Kladno), MUDr. Lucie Šefrhansová
(FN Plzeň), MUDr. Kateřina Vinckerová (Nemocnice Hranice na Moravě), MUDr. Monika Volfová (Nemocnice Břeclav).
Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 11. června ve 14 hodin v Praze (Autoklub, Opletalova 29)
Zapsal: Dr. Kotík
Milena Dolejšová
Ing. Aleksičová

