Vážení členové ČIS,
asi špatnou zprávou je, že nový zákon o vzdělávání lékařů, který měl přinést snížení počtu základních oborů a kmenů,
zkrácení doby pobytu školence na akreditovaných pracovištích, zjednodušení rekvalifikací z oboru do oboru je díky
nepochopitelnému lobingu některých oborů na MZ ČR i v poslaneckých řadách, možná horší než ten původní. Za opět
zpackanou verzi zákona nemohou politici, ale my, lékaři. Politikům je totiž celkem jedno, jak se budeme vzdělávat.
Hyperbarickou oxygenoterapii jako základní obor, vystřídala maxilofaciální chirurgie, což snad mohlo vzniknout očarováním
některých úředníků transplantací obličeje Dr. Pomahačem. Snad to očaruje i některé mediky, aby se do oboru přihlásili.
Pracovní lékařství se dere mezi základní obory v pozměňovacím návrhu, asi touží jako obor zaniknout, protože u mediků
vyvolává možnost zvolit si po promoci tento obor jen útrpný úsměv. Je připravena ještě řada poslaneckých pozměňovacích
návrhů, které v případě přijetí, situaci ještě zhorší. A tak se potvrzuje teorie, že v hlavách relativně inteligentních lidí se rodí
různorodé myšlenky, které se nedají koordinovat. Přichází mi na mysl jediné řešení – obnovit diktaturu proletariátu.
Dr. Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 21. 9. 2016 v Brně)
Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, prof. Dítě, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. Nedvídek, Dr. Orság,
prof. Rosolová, prof. Souček, prim. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina, prof. Špinar, prim. Tržil, doc. Václavík, prof.
Vítovec, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Votavová, Ing. Aleksičová.
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Škrha
Prof. Češka přivítal přítomné, byl schválen zápis z minulé schůze a členové výboru vstoje minutou ticha uctili památku
nedávno zesnulého velkého internisty a dlouholetého předsedy ČIS prof. Horkého, DrSc.

I. Plánované vzdělávací akce domácí i mezinárodní
1. XXIII. kongres ČIS, Výstaviště v Brně (21. – 24. 9. 2016) - prof. Souček referoval o průběhu nadcházející akce.
Kongres je plně odborně, organizačně i finančně zajištěn. Zatím registrováno 1300 účastníků, po registraci na místě
se počítá s 1700 návštěvníky. Poděkováno za vzornou přípravu. Sestavena komise pod vedením MUDr. Orsága pro
hodnocení aktivní účasti mladých internistů do 35 let. Vítěz se účastní letní školy 2017 pořádané Evropskou federací
interní medicíny. V rámci kongresu proběhne setkání přednostů klinik a primářů interních oddělení, kde jsou na
programu krátká sdělení a především diskuze.
2. Seminář IPVZ - Novinky v diagnostice a léčbě vybraných vzácných onemocnění (1. 11. 2016) Hotel ILF,
Praha, zástupci ČIS pro vzácná onemocnění budou vyrozuměni zvláštním pozváním na tuto akci.
3. 16. Cyklus seminářů Interna Informans - proběhne v podzimním termínu v různých městech ČR. Podrobné
informace na stránkách ČIS a na www.interna-informans.cz.
4. 2nd Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), (1. - 2. 12. 2016) hotel Diplomat Praha – před 2
roky dobře navštívená akce, která proběhne v anglickém jazyce a jsou zajištěni renomovaní řečníci pro aktuální
témata z interní medicíny s určitým zaměřením na kardiologii, diabetologii a lipidologii. Účast mladých internistů bude
pravděpodobně sponzorována firmou KRKA. V každém případě je sleva z účastnického poplatku pro české i
slovenské účastníky, namísto 390 - 150 Euro. V letošním roce převzala EFIM záštitu nad akcí. Bližší informace o
akci na www.pedim2016.org.
5. 27. Vanýskův a 140. Internistický den (17. 3. 2017) s tématikou infekce a infekční komplikace interních
onemocnění. Brno, hotel Voroněž. Zajišťuje MUDr. Kuman.
6. XII. Interní medicína pro praxi, VIII. Olomouc kazuistická, Konference ambulantních internistů
(23. - 24. 3. 2017) – schválena záštita ČIS
7. 85. Kongres Evropské aterosklerotické společnosti Praha (23. - 26. 4. 2017), podrobnosti na webové stránce
kongresu www.eas2017.com.

8. XXIV. kongres ČIS, Kongresové centrum Praha (29.10. - 1. 11. 2017), akce proběhne obvyklým způsobem,
všichni lékaři jsou srdečně zváni k účasti. Aktuální informace budou dostupné na webové stránce akce
www.kongrescis2017.cz.
II. Mezinárodní spolupráce
Prof. Češka podal zprávu z Generálního shromáždění zástupců evropských internistických společností EFIM, který
proběhl v rámci 15. European Congress of Internal Medicine EFIM v Amsterdamu 2. - 3. 9. 2016. Zde byl zvolen
nový President Elect pro období 2016 - 2018, prof. Nicola Montano z Milána, kterého také navrhla naše internistická
společnost. Současný EFIM President, Frank Bosch předal prezidentství EFIM prof. Runolfuru Palssonovi z Islandu.
Prof. Češka zde dohodl také záštitu mezinárodní konference PEDIM. Schválena náhrada cestovních nákladů prof.
Češky.
Výbor nominoval jako zástupce ČR v UEMS (The European Union of Medical Specialists) prim. Z. Monharta. Dalším,
již dříve zvoleným, zástupcem je prim. Štulc.
III. Sekce Ambulantních internistů
Dr. Lacinová referovala o úspěšném jednání s náměstkem ministra Dr. Tomem Philippem o změně referenčního
období pro úhrady ambulantním internistům na rok 2015. Po jeho intervenci na pojišťovnách došlo k navýšení úhrad,
které by mělo být asi 10%. Věkový koeficient zatím není akceptován.
Dr. Lacinová zpracovala dokumentaci k žádosti o odborný audit MUDr. Branislava Holmana týkající se vyškrtání
dispenzárních prohlídek jako cíleného vyšetření a rekvalifikaci tohoto vyšetření při kontrole pojišťovnou jako vyšetření
kontrolní. Po zvážení komplexnosti dokumentace, která přesahuje požadavky i na cílené vyšetření a při srovnání se
současnou legislativou výbor schválil stanovisko, že rozhodnutí revizní lékařky bylo chybné.
Výbor schválil odměnu Dr. Lacinové 15 000 Kč za její práci pro ambulantní internisty a za práci na seznamu internistů.
Prof. Češka referoval o možnosti (na základě neformálních jednání s VZP), že internisté by mohli, zejména
v oblastech s nedostatkem praktických lékařů, vstoupit bez dalších vzdělávacích omezení do primární péče. Výbor
si je vědom, že stanovisko výboru praktických lékařů bude zcela jistě zamítavé. Bylo dohodnuto, že se tato aktivita
VZP bude zatím jen sledovat.
IV. Sekce mladých internistů
Dr. Orság pracuje na vytvoření facebooku Sekce mladých internistů, kterých je nyní asi 400, z toho aktivních kolem
50.
Vítězka soutěže ze Dnů mladých internistů MUDr. Andrea Smržová z FN Olomouc se účastní Zimní školy EFIM
2017. Schválena úhrada nákladů.
Firma KRKA projevila zájem sponzorovat některé činnosti Sekce mladých internistů. Může být využito ke zlepšení
elektronické komunikace nebo ke sponzorování některých vzdělávacích akcí, prvně se pokusí dojednat sponzoring
účasti na konferenci PEDIM.
V. Časopis Vnitřní lékařství
Šéfredaktor prim. P. Svačina informoval o zajištění náplně čísel do konce roku. Od příštího roku se nebudou vydávat
slavnostní čísla k výročím osobností české interny. Poděkováno prim. Svačinovi za vykonávání funkce šéfredaktora.
Prof. Rosolová byla se svým souhlasem nominována jako zástupkyně šéfredaktora.
VI. Různé
1. Dr. Kotík referoval o výsledku aktivity ČIS k omezení hypertrofické sesterské dokumentace. Komise k tomuto účelu
vytvořená na MZ již práci skončila a doporučila zrušit tzv. „Ošetřovatelský proces“. Tento závěr komise musí ještě
projít legislativním procesem, aby mohl vejít v platnost. Podle mínění sester z praxe je právě tato část dokumentace
nejvíce pro sestry zbytečná a obtěžující.
2. Výbor souhlasí, se zařazením geriatra mezi preskribující u preparátů obsahujících doxazosin a terazosin.

3. V letošním roce je k atestaci z vnitřního lékařství přihlášeno do Olomouce cca 60 lékařů. Výbor vzal na vědomí,
že zájem o obor stoupá.
4. Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zůstala bez připomínek.
5. MUDr. Pavlu Horákovi schválena odměna 15 000 Kč za spolupráci s lékovou komisí ČLS JEP a vypracovávání
posudků na léky za ČIS pro SÚKL.
6. Vydáno s rozpaky souhlasné stanovisko ČIS k tekutinové léčbě u hospitalizovaných pacientů, kterou zpracovala
Česká společnost intenzivní medicíny. Bylo však konstatováno, že takto základních informací k léčebným postupům
by mohly být zpracovány stovky, což samozřejmě není únosné, ani žádoucí.
7. Vysloven souhlas se záštitou: Ictus Help - záštita sérii Běhů pro mozek u příležitosti World Stroke Day (říjen 2016),
dále International Internal Medicine Update Meeting, Praha (4. – 6. 11. 2016) – pořádá v Praze Turecká internistická
společnost, dále Cardiovascular Symposium, Praha (5. 11. 2016) – pořádá Globalpharma.
8. Výbor schválil převod peněz, které byly získány jako sponzorské příspěvky v souvislosti s činností sekretariátu
ČIS na provoz sekretariátu do Nadačního fondu české interny. NF bude nadále provoz sekretariátu ekonomicky
podporovat.
9. Bylo schváleno 31 nových členů ČIS:
MUDr. Petr Bauer (Nemocnice Děčín), MUDr. Barbora Bilíková (Nemocnice Liberec), MUDr. Kseniia Bilomeria
(Nemocnice Mladá Boleslav), MUDr. Jana Cieslar (Nemocnice Třinec), MUDr. Martina Cvičela (NEMOS Sokolov),
MUDr. Štěpán Eismann (Nemocnice Mladá Boleslav), MUDr. Iva Hanková (Krajská zdravotní Ústí nad Labem),
MUDr. Iva Harapesová (Nemocnice Jablonec nad Nisou), MUDr. Karolína Hlavová (MEDITERRA Sedlčany), MUDr.
Veronika Hlavsová (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou), MUDr. Tereza Horálková (Thomayerova nemocnice Praha),
MUDr. Libor Jelínek (FN Olomouc), MUDr. Andrea Jelínková (FN Olomouc), MUDr. Jaromír Kadlec (Nemocnice
Vyškov), MUDr. Jiří Kašpar (Uherskohradišťská nemocnice), MUDr. Markéta Kleinová (Nemocnice Frýdek-Místek),
MUDr. Martina Koutná (Nemocnice Mladá Boleslav), MUDr. Iveta Křehlíková (Orlickoústecká nemocnice), MUDr.
Lucia Martinkovičová (PRA CZ Praha 7), MUDr. Kateřina Pavlasová (Nemocnice Jihlava), MUDr. Marie Pavlušová
(FN Brno), MUDr. Ivona Pazderová (Rehab. nemocnice Beroun), MUDr. Marie Podrábská (FN Brno), MUDr. Pavla
Pyszková (Interní amb. Přerov), MUDr. Daniel Seibert (Nemocnice Pardubice), MUDr. Marek Šatný (VFN Praha),
MUDr. Michaela Štěpánová (Lékařský dům Praha 7), MUDr. Lenka Uriková (Nemocnice České Budějovice), MUDr.
Zuzana Vacková (Nemocnice Jihlava), MUDr. Milan Vereščák (INTERNIST Prešov), MUDr. Kamila Žižková (Interní
amb. Letohrad).

Příští schůze výboru se bude konat 14. 12. 2016 v Praze. Místo a čas budou upřesněny.

Ve spolupráci se sekretariátem ČIS zapsal Dr. Kotík

