
Vážení členové ČIS, 

na počátku roku 2015 musím použít omšelé klišé o dvou zprávách, jedné dobré  

a druhé horší. Věřím, že navrácení časů klinických vyšetření a povýšení předoperačního 

vyšetření pacienta od kategorie ASA III na komplexní vyšetření se příznivě odrazí 

v úhradách internistů. 

Možnou horší zprávou je, že vlajková loď ČIS, časopis Vnitřní lékařství potřebuje v současné 

informační bitvě posílit, aby se stala spolehlivým strategickým středobodem našeho snažení 

o zvyšování prestiže Vnitřního lékařství v rozbouřených vodách lékařských specializací  

a platformou pro výměnu názorů a sdílení informací z našeho oboru. To si vyžádalo řešení 

ve zvýšení členských příspěvků naší společnosti. Je to opatření, které děláme neradi, 

ale bez skvěle zajištěné vlajkové lodi by bylo hájení interního oboru dramaticky oslabeno. 

Současně bude náš časopis k disposici zdarma vám všem. Strategie výboru pro další období 

je  posílit současnou propagaci Vnitřního lékařství, spojovat síly nemocničních 

a ambulantních internistů tak, abychom z obrany mohli vyrazit i k drobným výpadům. 

Setrvávat  jen v permanentní defenzivě není dobrá taktická varianta.  

V nadcházejícím roce  2015 vám jménem výboru ČIS přeji  pevné  zdraví a přiměřenou dávku 

optimizmu k překonání všech problémů, které nás jistě čekají. Úspěšní jsou totiž jen Ti, 

kteří jsou nezvratně přesvědčení, že cíle svého snažení dosáhnou. 

Dr. Kotík 

  

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 17. 12. 2014 v Kryštofově údolí) 

Přítomni: prof. Češka, prof. Horký, Dr. Lacinová, Dr. Nedvídek, prof. Rosolová, prof. 

Souček, Dr. P. Svačina, za sekretariát - M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová  

Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, Dr. L. Kotík, Dr. Monhart, prof. Š. Svačina, prof. 

Škrha, prof. Špinar, Dr. Tržil, doc. Václavík, prof. Vítovec, doc. Vrablík, prof. J. Widimský 

jr. 

Po přivítání členů výboru schválen zápis z minulé schůze. 

 

Prof. Souček podal zprávu o úspěšném XXI. kongresu ČIS v Brně 15. – 18. 10. 2014, který 

navštívilo 1643 účastníků, z toho 1180 lékařů, cca 200 sester a 48 studentů. Bylo 

prezentováno 151 přednášek v lékařské sekci a 21 přednášek v sesterské sekci. Součástí 

kongresu bylo i setkání primářů interních oddělení, které se těšilo bohaté účasti, byly zde 

probrány problémy z praxe. Kongres byl úspěšný i po finanční stránce, a proto výbor 

odsouhlasil vyplatit organizátorům kongresu odměny. 

 

Zprávu z 12. cyklu seminářů Interna Informans přednesl prof. Češka. Podzimní cyklus 

seminářů se konal v 6 městech České republiky a dohromady se seminářů zúčastnilo více než 

1000 účastníků.  

 

 

  



I. Plánované akce ČIS a akce mezinárodní 

 

XXII. kongres ČIS 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. 

 

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 z XXI. Kongresu ČIS v Brně, kterým se stal MUDr. Radim Špaček 

z nemocnice Frýdek-Místek. 

 

EFIM Administrative Council, 12. – 15. 3. 2015, Kypr – za výbor se bude účastnit MUDr. 

Kotík. 

 

Vanýskův den, 27. 3. 2015, Brno Hotel Voroněž I. Prof. Češka byl požádán  

o přednesení Vanýskovy přednášky. Dr. P. Svačina požádal o dodání přednášek pro VL. 

 

Aktivní spolupráce ČIS a ACP, Boston (30. 4. – 2. 5. 2015) - odsouhlaseno financování 

aktivní účasti zástupců ČIS a propagace společnosti (stánek v rámci výstavy zdarma). 

 

IAS Amsterdam, 23. – 26. 5. 2015 – s aktivní účastí zástupců ČIS.  

 

14. Evropský kongres interní medicíny (EFIM), Moskva 14. - 16. 10. 2015, pořádaný 

Evropskou federací interní medicíny ve spolupráci s Ruskou internistickou společností. 

Podrobnosti na oficiálních stránkách kongresu: www.efim2015.org – schváleno financování 

nákladů na účast členům výboru a sekretariátu ČIS, prezentace ČIS na kongresu. Prof. Češka 

vyzývá členy výboru ČIS k účasti.  

 

II. Časopis Vnitřní lékařství 

 

Výbor považuje zachování této odborné platformy oboru za nezbytné. Rozhodnuto zasílat 

časopis všem členům ČIS od ledna 2015 (členové do 30 let budou mít nadále přístup 

k časopisu elektronicky). Časopis bude postupně měnit svoji strukturu a přinášet více 

přehledových článku využitelných v postgraduálním vzdělávání. Současný nakladatel má 

prodlouženou smlouvu na letošní rok. V průběhu roku výbor zhodnotí jeho činnost  

a rozhodne o případné změně nakladatele.   

 

III. Problémy oboru Vnitřní lékařství 

 

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. 

 

Dr. Lacinová byla pověřena úkolem sestavit pracovní skupinu k inventarizaci výkonů (Dr. 

Lacinová, Dr. Kotík, Dr. Kuchař). V současné době patří mezi hlavní úkoly získání 

aktualizovaného seznamu zdravotních výkonů, který bude následně zveřejněn na webu ČIS, 

spolupráce a sdílení kódů s ČGGS, ČDS, ČKS a dále podle potřeby.  

 

Výbor souhlasí s aktualizací atestačních otázek z interny – proběhne oslovení krajských 

konzultantů ČIS a jejich pracovních skupin s žádostí o aktivní spolupráci. Návrhy se budou 

diskutovat na příští schůzi výboru. 

http://www.efim2015.org/


 

IPVZ požádal ČIS o spolupráci na programu vzdělávání v oblasti vzácných onemocnění, již 

bylo započato krajskými konzultanty a jejich zástupci. Budou probíhat vzdělávací kurzy  

a kongres. Účastníci dostanou po absolvování kurzu certifikát. 

 

Výbor ČIS poskytl záštitu projektu ScreenPro FH- ve spolupráci s ČSAT a SVL - příprava 

edukačního programu pro vyhledávání FH, pořádání seminářů. ČIS poskytla projektu záštitu. 

 

 

IV. Různé 

 

1. Informace z ÚZIS – resortní statistické zjišťování - bude zasláno ke korespondenčním 

připomínkám členům výboru ČIS. 

 

2. Výbor udělil záštitu: 

a) Sympozium Kardiologie pro interní praxi (18. 12. 2014, Praha) 

b) Colours of Sepsis (27. – 30. 1. 2015, Ostrava)  

c) Kardiometabolický seminář (5. 2. 2015, Praha) 

d) Nová léčba DM 2. typu inhibicí SGLT-2: kouzlo jednoduchosti (17. 2. 2015, Praha,  

19. 2. 2015, Brno) 

Ze všech akcí pod záštitou ČIS si vyžádá Dr. P. Svačina přednostní právo otisknout články ve 

VL. Na akcích pod záštitou ČIS bude vždy prioritním publikačním periodikem VL. 

 

3. Výbor dal k diskuzi nominaci na Zimní školu ESIM pro rok 2015 a další, neboť účastník 

byl vždy vybrán na podzimním kongresu ČIS, což je v letošním roce až v listopadu  

a oznámení jména nominovaného musí být nahlášeno již do konce září. Rozhodnutí bude 

předmětem příští schůze výboru. 

 

4. Informace ze sekretariátu ČLS JEP zasílané předsedům odborných společností, budou 

nadále rozesílány všem členům výboru. 

 

5. Výbor schválil náklady na účast prof. Češky na pracovním jednání v San Diegu v březnu 

2015 (pouze ubytování, cesta sponzorsky). 

 

6. Výzva HPV College – ČIS byla požádána k připojení se k výzvě, schváleno. 

 

7. Bylo schváleno 14 nových členů ČIS : 

MUDr. Karel Dvořák (VFN Praha), MUDr. Antonín Egert (FN Plzeň-Bory), MUDr. Michal 

Furdek (Nemocnice Milosrdných bratří Brno), MUDr. Erika Kalinová (PN Praha-Bohnice), 

MUDr. Jiří Kourek (MNUL), všeobecná zdrav. sestra Lukáš Kraus (RN Beroun), MUDr. Eva 

Kusáková (int. amb. Kladno), MUDr. Daniela Neduchalová (Nemocnice Slaný), MUDr. 

Michaela Lepeyová (ÚVN Praha), MUDr. Marta Olbrechtová (Nemocnice Frýdek-Místek), 

MUDr. Irena Ševčíková (FN u sv. Anny Brno), MUDr. Radim Špaček (Nemocnice Frýdek-

Místek), MUDr. Pavlína Tichánková (int.amb. Hradec Králové), Soňa Režnáková (nemocnice 

Kolín). 

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 26. 3. 2015 v Brně v hotelu Voroněž I  

v předvečer Vanýskova dne. Hodina bude upřesněna. 

 

 

Zapsaly: 

M. Dolejšová, Ing. Votavová, Ing. Aleksičová 

 


