Vážení členové ČIS,
některá složitá spolupráce funguje výborně. Někdo zaseje a po mnoha navazujících článcích činností
si dojdeme každodenně pro chléb. Ve zdravotnictví tomu zatím tak není. Někdo odpoledne nebo
o víkendu onemocní, LSPP není k dispozici, nebo je daleko, a tak je nemocný blízkými dopraven do
nemocnice. Vrátnice provede třídění, kdo krvácí nebo udává poranění, jde na chirurgii, ostatní na
internu. Pro zdravotnictví dražším způsobem řešení je aktivace RZS, která provede třídění sama, na
místě nezasahuje a konec je stejný, další práce pro nemocniční lékaře. Preferovaná primární péče
funguje v průměru 6 hodin denně. Vzdělání na praktického lékaře je nyní 3 leté, ale s atestací
z interny a kardiologie, zkušeností 5 let práce obvodního lékaře, 7 let kardiologie, 7 let na JIP a 22 let
primáře interního oddělení tuto práci vykonávat nemohu bez šestiměsíční stáže v ordinaci
praktického lékaře, abych si doplnil vzdělání a nabyl zkušeností. O snaze situaci změnit více
v zápise.
Dr. L. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 16. 4. 2014 v Praze)
Přítomni: prof. Aschermann, prof. Češka, prof. Dítě, prof. Horký, prim. Kotík, Dr. Lacinová, prim.
Monhart, Dr. Nedvídek, prof. Rosolová, prof. Souček, prof. Š. Svačina, prim. P. Svačina, prof. Škrha,
Dr. Tržil, doc. Václavík, prof. Vítovec, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., za sekretariát Ing.
Aleksičová, Ing. Votavová.
Omluveni: prof. Špinar, M. Dolejšová - sekretariát
I. Akce ČIS a akce mezinárodní
Prof. Souček podal informaci o přípravách XXI. kongresu České internistické společnosti v Brně,
který se bude konat v termínu 15. – 18. 10. 2014 v Pavilonu E brněnského výstaviště. Program
bude jako obvykle zaměřen na postgraduální vzdělávání ve všech oborech interní medicíny.
Diskutováno o poplatku na kongres, který nebyl zvyšován poslední 4 roky. Bylo schváleno, aby
pregraduální studenti mohli kongres navštívit zdarma, pro ostatní účastníky se poplatek zvyšuje
o 200 Kč. V rámci kongresu se plánuje setkání s primáři.
Prof. Češka vyzval členy výboru k tomu, aby motivovali mladé spolupracovníky k účasti
na 33. dnech mladých internistů, které se budou konat v termínu 29. – 30. 5. 2014 v Martině na
Slovensku. Akce se za výbor ČIS zúčastní prof. Dítě a doc. Václavík. Prim. Kotík vykoresponduje
s organizátory letní školy EFIM, že jméno účastníka Letní školy mladých internistů letos pořádané na
Sardinii bude sděleno až na konci května, kdy bude znám vítěz Dnů mladých internistů v Martině.
Letní škola bude probíhat v termínu 15. až 21. června 2014. S tímto termínem by tedy měli počítat
i aktivní účastníci akce, kteří mají naději na čelní umístění. Schváleny náklady na cestovné prim.
Kotíkovi, který se účastní této školy jako lektor.
Ve dnech 14. – 16. 5. 2014 se koná v Ženevě European Congress of Internal Medicine (EFIM) –
na náklady ČIS se kongresu zúčastní prof. Češka, prof. Widimský, prim. Kotík, doc. Václavík, doc.
Štulc (zástupce UEMS), Ing. Votavová a Ing. Aleksičová.
Dále prof. Češka informoval o X. kongresu interní medicíny, který organizuje Slovenská
internistická společnost v termínu 12. – 14. 6. 2014 v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách. ČIS
bude mít na kongresu blok, předběžně se budou kongresu aktivně účastnit prof. Kršek, prof. Souček,
prof. Soška, Ing. Votavová a Ing. Aleksičová, kterým výbor schválil náklady spojené s účastí na
kongresu.
Evropské dny interní medicíny - PEDIM (18. - 20. 9. 2014) – prof. Češka a prof. Widimský
referovali o probíhajících přípravách. Program je hotov, skládá se z přednášek a výsledkových
sdělení. Akce bude pořádána v hotelu Diplomat v Praze a je určena především pro zahraniční

účastníky. Přednášky budou v anglickém jazyce bez tlumočení. K propagaci akce se zaměstnankyně
sekretariátu zúčastní kongresů v Tel Avivu a v Madridu.
Evropská federace interní medicíny (EFIM) pořádá ve dnech 7. - 9. července 2014 v Paříži Clinical
Research Course, který je určen pro mladé internisty. Na kurzu se účastníci seznámí s pravidly jak
provádět a hodnotit klinický výzkum. Členové Sekce mladých internistů byli o možnosti jak o tento
kurz požádat informováni doc. Václavíkem. Účast je sponzorsky hrazená a často byl v minulosti
vybrán i zájemce z ČR. Zájemci se budou hlásit samostatně.
Prof. Češka podal zprávu ze semináře Vzácná onemocnění od dětství do dospělosti, který proběhl
28. 2. 2014. Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků. Příští rok by se mohl udělat seminář znovu,
záleží na zájmu. Interní lékaři angažující se v této problematice by se měli aktivně zajímat o možnost
přebírat původní dětské pacienty, kteří se díky zlepšené léčbě stále více dožívají dospělosti
a potřebují návaznou péči. Tento obor by měl být novou náplní práce specializovaných internistů.
II. Ambulantní internisté, seznam zdravotních výkonů, LSPP
Proběhlo v pořadí již třetí jednání Pracovní skupiny k SZV MZ ČR, kde se za ČIS opakovaně
zúčastnila Dr. Lacinová, Dr. Andrýsová a prim. Kotík. Toto jednání mělo konečně navrátit předtím
bez konzultace s ČIS zkrácené časy interního kontrolního vyšetření o 5 minut a cíleného o 10 minut
na předchozí úroveň. Komisi byly opakovaně předloženy všechny argumenty pro zrušení tohoto čistě
administrativního rozhodnutí. Naprostá většina účastníků v komisi hlasovala pro, jen Sdružení
praktických lékařů a OZP zastupující pojišťovny mimo VZP hlasovaly proti. VZP požadavek
korektně podpořila, dokonce slíbila internistům dohradit příjmový pokles do 98 % srovnávacího
období. Protože rozhodnutí komise musí být konsensuální, jinak návrh schválen není, vrácení časů
bylo již potřetí zamítnuto. Nepochopitelný je zejména postoj Sdružení praktických lékařů, což nás
jako internisty velmi mrzí. Závěry komise jsou pro MZ však jen doporučením. Prim. Kotík proto
navštívil dva náměstky MZ ČR a to Dr. Toma Philippa pověřeného spoluprací s pojišťovnami a prof.
Josefa Vymazala náměstka pro zdravotní péči. Oba vyjádřili pochopení pro všechny argumenty. Byli
požádáni, aby doporučení komise nebylo vyslyšeno a bylo rozhodnuto o prodloužení časů na MZ
ČR. Byla vytvořena pracovní skupina – Dr. Lacinová, prim. L. Kotík, Dr. Andrýsová, Dr. Binter, Dr.
Tržil, Dr. Loučková a Dr. Kadlec. Tato skupina se bude o problematiku trvale starat a usilovat
o prosazení uvedených požadavků.
III.Časopis Vnitřní lékařství
Prim. P. Svačina referoval o stavu časopisu Vnitřní lékařství, jehož novým nakladatelem je Facta
Medica. Obsahová stránka časopisu je zajištěna na dlouhou dobu dopředu. Nicméně s přechodem na
nového nakladatele se časopis dostal do ztráty a tato ztráta se zatím kumuluje. Z hlediska úspory
nákladů bylo rozhodnuto, aby abstrakta pro akci Dny mladých internistů v Martině byla účastníkům
distribuována v počtu 100 kusů v tištěné formě a v časopise byla abstrakta umístěna jen na webových
stránkách. Diskutována i možnost navázat spolupráci s jiným nakladatelem.
IV. Publikační soutěž
Byla zmíněna publikační soutěž ČIS, která právě probíhá. Do soutěže mohou autoři přihlašovat své
práce vydané v roce 2013 a to v následujících kategoriích:
1. původní práce autorů do 35 let, což může být věk v době publikace – nejlepší práce získá finanční
odměnu 10 000 Kč
2. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu
(1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000 Kč, 3. místo – 10 000 Kč).
Podmínkami soutěže je, že autor práce musí být členem ČIS a jedná se o prvního autora práce.
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. 2014. Vítězové
budou vyhlášeni na XXI. kongresu ČIS v Brně.
V. Různé
1. Revizní komise si zvolila svého předsedu, a to Doc. Václavíka.
2. Pravidelná setkání krajských konzultantů - budou osloveni stávající konzultanti, zda budou ve své
funkci pokračovat. Měli by si vytvořit svůj board - skupinu cca 10 osob (regionální nikoliv oborové).
Koordinátorem krajských konzultantů byl jmenován prof. Kršek, který by průběžně informoval výbor
o dění ve skupině. Krajští odborníci budou pozváni na společné jednání 21. 5. 2014 - zajistí
sekretariát.
3. Bylo konstatováno, že ekonomika ČIS skončila v minulém roce malým přebytkem a to hlavně díky
v Praze pořádanému Kongresu interní medicíny. I proto je ČIS schopna krátkodobě podpořit
vydávání časopisu Vnitřní lékařství.
4. Prozatímním předsedou Akreditační komise pro Vnitřní lékařství při MZ ČR je prim. Petr Svačina.
V letošním roce bude jmenována nová Akreditační komise. Výbor ČIS navrhuje, aby jejím předsedou
byl prof. Souček.
5. Výbor vysoce hodnotí pořádání tradičních Vanýskových dnů v Brně a požádá Dr. Kumana, aby
v organizování této akce pokračoval.
6. Výbor souhlasí se záštitou vzdělávacích akcí Interní medicína pro praxi, které jsou pravidelně
organizovány v Olomouci. Je nutné, aby garant akce informoval včas výbor ČIS o konání a požádal
o záštitu.
7. Výbor souhlasí, aby na web ČIS byl dán odkaz na European Journal of Case Reports in Internal
Medicine (EJCRIM), oficiální časopis EFIM, jejímž je ČIS členem. Recipročně bude na stránkách
EJCRIM umístěna informace o Evropských dnech interní medicíny (PEDIM), kterou ČIS pořádá.
8. Schváleno 11 nových členů ČIS: MUDr. David Bartoš (Vaskulární centrum Ostrava), MUDr.
Štěpán Hrabovský (FN Brno Jihlavská ul.), MUDr. Laura Hrehová (ÚVN Praha), MUDr. Tomáš
Klimovič (Krajská nemocnice Liberec), MUDr. Vlasta Kutějová (privátní amb. Hranice), MUDr. Eva
Lakomá (NMB Brno), MUDr. Jana Machová (PRIVAMED Plzeň), prof. MUDr. Ivan Rychlík
(FNKV Praha), MUDr. Ivona Šimková (FN Olomouc), MUDr. Ing. Michal Šnorek (Nemocnice
České Budějovice), MUDr. Miloslav Špaček (SMN-Nemocnice Prostějov).
9. Vysloven souhlas, aby Společnost pro léčbu závislosti na tabáku byla partnerem ČIS v rámci
prevence a léčby závislostí.
Příští schůze výboru ČIS byla stanovena na 25. 6. 2014 od 14 hod. v Autoklubu, Praha.

Zapsali:
Prim. MUDr. Luboš Kotík
Ing. Lucie Votavová
Ing. Tatjana Aleksičová

