
Vážení členové ČIS, 

v tomto pohnutém politickém dění v Evropě je dobré vědět, kdo vede nejmocnější stát Evropské unie a udává celé EU směr. Angela Kasner, 

provdaná Merkel, se narodila v roce 1954 v Hamburku a je dcerou otce, který byl za války vedoucím oddílu Hitlerjugend, poté vystudoval 

teologii v Heidelbergu. Několik týdnů po narození Angely rodina paradoxně emigrovala do NDR, kde otec přijal místo faráře. Církevní 

hodnostáři mu přezdívali "rudý Kasner". Směl volně cestovat a rodina používala dva automobily, což o něčem svědčí. Angela na gymnáziu 

uváděla jako povolání otce "Fahrer" (řidič), namísto "Pfarrer" (farář). Merkelová do svých 35 let žila ve východním Německu, byla aktivní ve 

Svazu mládeže (členka okresního výboru FDJ a tajemnice "Agitprop", tedy funkcionářka pro agitaci a propagandu). Zasvěcení životopisci 

popisují působení Angely Merkelové jako něco, co se Německu "přihodilo" a nikdo přesně neví jak a proč. Konzervativní stranu s katolickou 

základnou (CDU) a víceméně i EU ovládla aktivistka komunistického režimu, rozvedená, podruhé vdaná a bezdětná dcera východoněmeckého 

evangelického faráře. Je to ta nejméně pravděpodobná kancléřka, jakou si umíte představit, píší její životopisci. Ohromující ironie dějin. 

Oportunismus je zřejmě součástí rodinné tradice. Merkelová na tato zjištění reaguje léta po svém, tedy mlčením. Příběh Merkel je stejně 

zajímavý jako skutečnost, že Prognostický ústav nechal založit v ČSR šéf KGB a později první tajemník KS SSSR Jurij Andropov. Je vhodné to 

srovnat s rozdělením moci po listopadu 89. A jak to souvisí se zápisem z výboru ČIS? Dobrá anamnéza je 90% správné diagnózy. 

                                                                                                                                                                           Dr. Kotík 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 16. 6. 2016 v Hnanicích) 

 

Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. Nedvídek, prof. Rosolová, 

prof. Souček Dr. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina, prim. Tržil, doc. Václavík, prof. Vítovec, prof. J. Widimský jr., 

za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Votavová, Ing. Aleksičová 

Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, prof. Horký, prof. Škrha, prof. Špinar, doc. Vrablík 

Po přivítání členů bylo blahopřáno Dr. Janě Lacinové, prim. Milanu Tržilovi a prof. Jiřímu Widimskému, jr. 

k významným životním jubileím.  

Schválen zápis z minulé schůze. 

I. Plánované vzdělávací akce domácí i mezinárodní 

1. XXIII. kongres ČIS, Výstaviště v Brně (21. – 24. 9. 2016), zajišťuje prof. Souček, který výboru vysvětlil, že 

relativně brzký termín je vynucený jinými akcemi na Výstavišti v Brně. Ekonomická stránka kongresu je zajištěna a 

na odborném programu se pracuje. 

2. XXIV. kongres ČIS – bude se konat 29.10. - 1. 11. 2017 v Kongresovém centru Praha 

3. 15th European Congress of Internal Medicine EFIM, Amsterdam (2. - 3. 9. 2016) - v rámci kongresu 

proběhne generální shromáždění zástupců interních společností. Výbor schválil cestovní náklady prof. Češky na tuto 

akci. 

4. Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), Praha (1. - 2. 12. 2016) – po úspěchu v r. 2014, kdy 

byla akce dobře navštívená, proběhne další ročník. Celá akce je v anglickém jazyce a jsou zajištěni renomovaní 

řečníci pro aktuální témata z interní medicíny. 

 

II. Reference z proběhlých akcí ČIS 

Dr. Orság podal zprávu z 35. Dnů mladých internistů, které proběhly počátkem června v Martině. Celkem bylo 47 

účastníků, z toho asi 15 z ČR. Vítězkou soutěže o účast na zimní škole EFIM je doktorka Andrea Smržová z III. 

interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Příští rok se koná akce v Olomouci, zajišťuje prof. Zadražil a prof. 

Ščudla. Plánuje se větší propagace, založeny webové stránky www.dnymladychinternistu.cz. 

Dne 13. 4. 2016 proběhlo setkání přednostů klinik a primářů interních oddělení. Akce by se měla opakovat 

pravidelně 2x ročně - jednou v rámci Kongresu ČIS a jednou jako samostatné setkání na jaře. V první části, která 

byla zaměřena odborně, proběhlo několik přednášek s aktuálními problémy vnitřního lékařství. Dále byla 

diskutována obecná problematika interny. V současné době interní oddělení v celé republice, ale zejména v 



pohraničních oblastech ničí nedostatek kvalifikovaných lékařů a nedostatek sester. V některých oblastech je situace 

tak katastrofální, že interní oddělení hrozí zánikem. Na řadě interních oddělení je plně kvalifikovaný jen primář, 

případně jeho zástupce a je nucen pracovat převážně s nekvalifikovanými lékaři, často převážně ze zahraničí. Dalším 

palčivým problémem je jak umožnit lékařům dlouhodobé stáže na různých akreditovaných pracovištích pro získání 

specializací v situaci kritického nedostatku personálu. Ještě únosné je vyškolit specialistu pro interní lékařství, velmi 

obtížné je však vyškolit lékaře v různých specializovaných oborech interní medicíny jako je kardiologie, 

gastroenterologie, hematologie, diabetologie a podobně, protože i tyto specialisty interní oddělení okresního formátu 

pro svoji práci potřebuje. Navíc pokud se podaří jim kvalifikaci umožnit, po jejím ukončení většina takto 

specializovaných lékařů dává přednost práci ve vlastní privátní ambulanci.  Nedostatek sester je zejména zapříčiněn 

chybně nastaveným vzděláním, které po ukončení střední školy vyžaduje další tříletou nástavbu v bakalářském 

studiu. Toto dlouhé vzdělávání není adekvátně ohodnoceno, a tak po ukončení bakalářského studia odchází většina 

absolventek do jiných povolání mimo zdravotnictví. Ve zdravotnictví také přibývá nesmyslná administrativa 

ztěžující práci všem zdravotníkům. Na nárůstu administrativy se podílejí i samotné managementy nemocnic. 

Nemalou zásluhu na nárůstu administrativní práce má i nadhodnocený význam akreditací, které jsou dobrým 

byznysem pro založené akreditační společnosti. Všechny tyto problémy nejsou dobře řešitelné v rámci jednoho 

oboru, tedy interní medicíny. Zástupce výboru české internistické společnosti, primář Kotík, přenesl tyto problémy 

do vědecké rady České lékařské komory, která ve spolupráci se společností Jana Evangelisty Purkyně tyto nešvary v 

akci „Pomozte českému zdravotnictví“ a „Stop zbytečné administrativě“ začíná rozvíjet na celonárodní úrovni, jak je 

možno sledovat aktuálně v časopisu Tempus medicorum. 

Proběhl 15. cyklus seminářů Interna Informans. Účast v jednotlivých městech byla velmi dobrá a akce skončila 

finančním přínosem do rozpočtu naší společnosti. 

 

III.  Výsledky publikační soutěže 

Komise výboru vyhodnotila přihlášené knižní publikace a také originální vědecké práce lékařů do 35 let.  

1. cenu za knižní publikaci dostala kniha „Interna, 2. aktualizované vydání“ redigované prof. Češkou (30.000,-Kč) 

2. cenu obdržela kniha „Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob“ prof. Zadražila (20.000,- Kč) 

3. cenu získala kniha „Obtížně léčitelná hypertenze“ doc. Václavíka (10.000,- Kč) 

 

Vzhledem k vysoké kvalitě přihlášených původních prací autorů do 35 let byly uděleny tentokráte 2 ceny: 

1. cena - Ján Rosa a kol.: „Randomized Comparison of Renal Denervation Versus Intensified Pharmacotherapy 

Including Spironolactone in True-Resistant Hypertension“. Six-Month Results From the Prague-15 Study (IF 6,48) – 

10.000,-Kč 

2. cena - Jan Schovánek a kol.: „Inhibitory Effect of the Noncamptothecin Topoisomerase I Inhibitor LMP-400 on 

Female Mice Models and Human Pheochromocytoma Cells“ (IF 4,503) – 5.000,- Kč 

 

IV. Sekce ambulantních internistů 

Dr. Lacinová hovořila o hlavním problému ambulantních internistů v roce 2016 a to je skutečnost, že srovnávací 

období pro zastropení úhrad pro letošní rok je rok 2014, kdy měli internisté ještě zkrácené časy klinických vyšetření 

a klesli ve svých úhradách o více jak 20 %. Pokud by bylo toto období znovu použito jako srovnávací, došlo by opět 

k výraznému poklesu úhrad. Primář Kotík projedná tuto situaci s náměstkem ministra zdravotnictví Dr. Philippem, 

který má v gesci spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Důvody výjimky z tohoto pravidla pro internu jsou logické 

a je tedy předpoklad, že by mohly být akceptovány. 

Angiologická společnost odmítla sdílení kódů, prof. Češka se sejde s předsedou České angiologické společnosti a 

pokusí se situaci řešit. 

Dr. Lacinová vytvořila z veřejných zdrojů aktuální seznam všech internistů. Ten bude dostupný na webových 

stránkách společnosti do konce července. 

 



V. Různé 

1. Prof. Souček referoval o aktualizaci otázek k atestaci z interny, které již více odrážejí diferenciální diagnostiku a 

schopnost prověřit praktické znalosti souvislostí u zkoušeného lékaře. Otázky jsou konzultovány i s mladými lékaři, 

aby se vyjádřili k jejich opodstatněnosti. 

2. MUDr. Petr Svačina podal zprávu o vývoji časopisu Vnitřní lékařství, které je články pokryto až do konce 

letošního roku. Také finanční situace časopisu se stabilizovala.  

3. Doc. Václavík přednesl revizní zprávu o hospodaření. Hospodaření ČIS bylo v roce 2015 vyrovnané a skončilo 

s mírným přebytkem. Revizní zpráva byla výborem schválena. 

4. Výbor schválil záštitu projektu „Dia Agora“, pořádané společností Meritis a sympozia „Diabetický pacient v 

ordinaci internisty a kardiologa“, které se koná 8. 9. 2016 v Praze. Projekt garantuje současně Česká diabetologická 

společnost. 

5. K vyhlášce o zdravotní způsobilosti k získání zbrojního pasu zastává výbor stanovisko, že všichni žadatelé a 

nositelé zbrojního pasu by měli být podrobeni psychologickému vyšetření. 

6. Česká internistická společnost navrhuje na funkci President Elect EFIM pro období let 2016 až 2018 prof. Nicolu 

Montano z Milána. 

7. Schváleny cestovní náklady prof. Češky a prim. Kotíka, kteří se aktivně účastní Kongresu internej medicíny ve 

Smokovci ve dnech 17. a 18. 6. 2016. 

8. V rámci spolupráce s EFIM máme nárok na 2 zástupce v UEMS. Zatím nás reprezentuje doc. Štulc z 3. interní 

kliniky VFN v Praze. Jako další zástupce byl navržen prim. Monhart, který uváží podle svých možností, jestli bude 

moci akceptovat. 

9. Řešila se problematika mladých internistů ve vztahu k jejímu dalšímu fungování. 

10. Byla diskutována možnost nabídnout členství v ČIS co nejširšímu okruhu zájemců, např. atestantům. Sekretariát 

se pokusí zjistit možnosti oslovení (emailové kontakty?) 

11. Bylo schváleno 26 nových členů ČIS:  

MUDr. Karina Antokhina (Jičín), MUDr. Diana Bawadekjiová (FNOL), MUDr. Mária Blahová (Bílovec), MUDr. 

Zuzana Březinová (Přerov), MUDr. Jitka Čechová (Jindřichův Hradec), MUDr. Jarmila Člupková (Praha), MUDr. 

Alena Floriánová (Brno), MUDr. Katarína Gebhardtová (Hustopeče), MUDr. Veronika Holá (Beroun), MUDr. 

Markéta Hronová (FN Plzeň), MUDr. Marcela Janebová (FNHK), MUDr. Karel Kubát (Litoměřice), MUDr. Lucie 

Mášová (Prostějov), MUDr. Jitka Monhartová (Znojmo), MUDr. Zdeněk Novotný (Sokolov), MUDr. Ondřej Pražák 

(Jablonec nad Nisou), MUDr. Petra Prokopovičová (Znojmo), MUDr. Petra Richterová (Rychnov nad Kněžnou), 

MUDr. Ladislav Skopal (Znojmo), MUDr. Andrea Smékalová (Znojmo), MUDr. Irena Strnadelová (Frýdek Místek), 

MUDr. Šárka Svobodová (Šumperk), MUDr. Vladimíra Talliánová (Rakovník), MUDr. Dan Überal (Uherský Brod), 

MUDr. Veronika Zborovjanová (FNOL), MUDr. Magdaléna Zelená (VFN Praha). 

Příští schůze výboru se bude konat dne 21. 9. 2016 při příležitosti kongresu v Brně. Přesný čas bude upřesněn. 

                                                                                                                

Zapsal Dr. Kotík s pomocí sekretariátu ČIS 


