
 

Vážení členové ČIS, 

Na stránkách Tempusu proběhla názorová výměna mezi zástupci ČIS a reprezentanty Sdružení 

praktických lékařů, jejichž organizace se záhadným způsobem dostala do Komise MZČR pro  

tzv. „kultivaci výkonů“, ačkoliv všechny ostatní odbornosti jsou zde zastoupeny jenom jedním 

společným hlasem. V této komisi opakovaně blokovala všechny návrh ČIS na úpravu výkonů 

internistů, zejména na obnovení časů interních klinických vyšetření. Nakonec ministr  

MUDr. Němeček usoudil, že zamítavé stanovisko komise respektovat nebude a máme jeho písemný 

příslib, že k vrácení časů dojde při nejbližší revizi sazebníku. Stanovisko Sdružení praktických lékařů 

nás jako zástupce ČIS donutilo otevřít v časopise ĆLK dlouho neřešené problémy spolupráce, 

zejména negativní postoje zástupců praktických lékařů k LSPP. Pacienti jsou mimo pracovní dobu 

ordinací praktiků, vlastně bez jakéhokoliv předchozího třídění, nasměrováni do příjmových 

ambulancí nemocnic, ať už přímo nebo prostřednictvím Záchranné služby. Tím jsou zatížena zejména 

interní oddělení a situace již vyžaduje systémové řešení. Účelem našich článků v Tempusu bylo 

zahájit debatu o revizi zapojení praktických lékařů do systému zdravotní péče. Bouřlivě rozhořčená 

odezva splnila naše očekávání a problémy jsou otevřeny k návrhům na řešení. 

Dr. Kotík 

 

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 25. 6. 2014 v Praze) 

 

Přítomni: prof. Češka, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, Dr. Nedvídek, prof. Souček,  

prof. Štěpán Svačina, prim. Petr Svačina, doc. Václavík, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr.,  

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

Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, prof. Horký, prof. Rosolová, prof. Škrha, prof. Špinar,  

Dr. Tržil a prof. Vítovec.  

 

Po přivítání členů výboru prof. Češkou byl schválen zápis z minulé schůze. 

 

I. Proběhlé akce ČIS a akce mezinárodní 

Ve dnech 14. - 16. 5. 2014 proběhl kongres Švýcarské internistické společnosti pořádaný též jako 

kongres Evropské federace interní medicíny za účasti asi 2000 lékařů ze Švýcarska a pouze 500 

účastníků ze zahraničí. Z tohoto pohledu byl loňský kongres EFIM spojený s kongresem ČIS 

mnohem úspěšnější, protože zde bylo 1600 lékařů ze zahraničí. Na Letní škole ESIM na Sardinii byla 

řada účastníků pražského kongresu, kteří jeho organizaci velmi oceňovali. 

 

Za dobré účasti lékařů proběhl 11. cyklus seminářů Interna Informans. 

 

Ve dnech 29. - 30. 5. 2014 proběhly v Martině 33. dny mladých internistů, vítězem české části byl 

MUDr. Schovánek z III. interní kliniky FN Olomouc. První cenou byla účast na Letní škole ESIM 

v Costa Rei na Sardinii, která proběhla od 15. do 21. 6. 2014. Jako lektor se účastnil i Dr. Kotík. 

Škola byla účastníky výtečně hodnocena a to i včetně účasti našich obou zástupců. 



V Novém Smokovci proběhl 12. – 14. 6. 2014 X. Kongres interní medicíny, jehož součástí byl  

i úspěšný blok ČIS. Reciproční možnost prezentovat svůj program bude poskytnuta SIS na našem 

kongresu v Brně. 

 

II. Plánované akce ČIS 

18. - 20. 9. 2014, Pražské evropské dny interní medicíny (PEDIM ) - připraven velmi atraktivní 

program za účasti renomovaných zahraničních lektorů, pro účastníky z ČR a SR schválen zlevněný 

účastnický poplatek 190 euro (při registraci do 30. 7. 2014). Podrobný program  

na www.pedim2014.org. Registrovat se můžete přímo na emailové adrese pedim@guarant.cz nebo 

v rámci online registračního formuláře uveďte do poznámek zkratku „člen ČIS“. 

 

15. - 18.10 2014, XXI. kongres České internistické společnosti v Brně: tradiční program  

za spolupráce 20 odborných společností, finančně předběžně zajištěno, hlavní sponzor firma Bayer, 

slavnostní přednáška bude nabídnuta prof. Horkému nebo prof. Aschermannovi. V rámci kongresu  

se uskuteční druhé setkání primářů interních oddělení, kde se projednají aktuální problémy vnitřního 

lékařství v nemocnicích. Projednána by měla být mimo jiné problematika LSPP a snaha o zapojení 

praktických lékařů do LSSP preferenčně v rámci nemocničních prostor. Je třeba vytvořit jednoduchý 

postup pro třídění nemocných přicházejících s akutními případy do nemocnice pro jejich směřování 

na LSPP nebo přímo na specializovaná oddělení. 

 

III. Problémy interní medicíny 

Problémy jsou částečně nastíněny již v úvodníku k tomuto zápisu. Po jednání na MZ ČR a prezentaci 

argumentů ČIS pro navrácení časů klinických vyšetření jsme dostali dopis podepsaný ministrem 

MUDr. Němečkem, že bude internistům vyhověno a časy výkonů klinických vyšetření vráceny  

na původní hodnoty i přes negativní stanovisko Pracovní skupiny k SZV MZ. Prof. Češka poděkoval  

Dr. Lacinové a Dr. Kotíkovi, kteří na tomto problému dlouhodobě pracovali. Do zápisu dodávám, že 

prof. Češka osobní intervencí taktéž k dobrému obratu problému významně pomohl. 

 

IV. Výsledky publikační soutěže ČIS 

Monografie bez rozdílu věku: 

1. místo - odměna 30 000 Kč: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. et al.: Laboratorní diagnostika 

2. místo - odměna 20 000 Kč: Doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc., Prof. MUDr. Miloš Táborský, 

CSc., FESC, MBA: EKG v klinické praxi 

3. místo - odměna 10 000 Kč: MUDr. Jan Vachek, Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, 

FASN, FERA a kol.: Farmakoterapie v těhotenství a při kojení 

Původní práce autorů do 35 let - odměna 10 000 Kč: MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D., Changes  

in Energy Metabolism in Pheochromocytoma 

Autorům gratulujeme! Diplomy budou předány výhercům na slavnostním zahájení XXI. 

kongresu ČIS v Brně dne 15. 10. 2014.  
 

V. Časopis Vnitřní lékařství 

Časopis Vnitřní lékařství se postupně daří ekonomicky stabilizovat, v obsahu budou více převažovat 

přehledná sdělení. Od září 2014 budou dostávat VL členové České diabetologické společnosti. 

Jedinou formou jak udržet vydávání tohoto časopisu do budoucnosti, který je nezbytnou součástí 

existence společnosti, je snížit jeho předplatné pro členy ČIS z 1000 Kč na 400 Kč, o tuto částku 

zvýšit členský příspěvek a zasílat časopis všem členům ČIS. Pro mladé lékaře – členy ČIS  



do 30 let bude elektronická verze časopisu zdarma. Časování tohoto nezbytného opatření bude 

ještě projednáváno. 

 

VI. Různé 

1. Sekretariát se spojí s Dr. Kumanem s žádostí o organizaci Vanýskova dne v roce 2015. 

2. V květnu proběhlo setkání s krajskými konzultanty, jejich práci bude koordinovat prof. Kršek. 

Krajští konzultanti byli požádáni o sestavení poradního sboru ve svém regionu. 

3. Česká gerontologická a geriatrická společnost má zájem o spolupráci i vzájemné sdílení některých 

výkonů. Výbor principiálně souhlasí, je však vhodné s organizací této spolupráce vyčkat na potvrzení 

návratu časů klinických vyšetření pro interní lékařství v novém Sazebníku. 

4. Schváleno, aby herec Václav Vydra byl mediální tváří ČIS pro popularizaci interní medicíny, 

prosazování různých programů a projektů ČIS. Bude navázána spolupráce s PR agenturou. 

5. Vyjádřena podpora pro povinnou deleukotizaci transfuzních přípravků erytrocytů  in–line  filtrací. 

6. Výbor děkuje MUDr. Pavlu Horákovi za práci na posudcích pro SÚKL. 

7. Výbor ČIS vzal na vědomí zprávu společnosti Boehringer Ingelheim o nové indikaci Pradaxa – 

léčba hluboké žilní trombózy. 

8. Komise ve složení prof. Češka, prof. Souček a doc. Vrablík prostuduje dokumentaci přípravku 

MegaRed - doplněk stravy obsahující Omega-3 mastné kyseliny. Dá výboru stanovisko, zda je 

vhodné vyhovět žádosti distributora zaštítit tento přípravek doporučením ČIS. 

9. Prim. Petr Svačina informoval výbor, že byl jmenován MZČR do Komise pro rekonstrukci 

postgraduálního vzdělávání. 

10. Schváleno 13 nových členů ČIS: MUDr. Jiří Binter (Nemocnice Chomutov), MUDr. Martina 

Bojková (FN Ostrava), MUDr. Miroslava Brůžková (Nemocnice České Budějovice), MUDr. Jan 

Havlín (Dialyzační stř. Praha 4), MUDr. Anna Kličová (FN Olomouc), MUDr. Roman Košek 

(Interna Mladá Boleslav), MUDr. Karel Lábr (FN Brno u Sv. Anny), MUDr. Eva Matelová (privátní 

interna Vrbno pod Pradědem), MUDr. Andrea Němcová (IKEM Praha), MUDr. Igor Ondruš 

(Bratislava), MUDr. Marie Pešková (Nemocnice České Budějovice), MUDr. Veronika Spáčilová 

(FN Ostrava), MUDr. Lenka Přívarová (FN Brno, Jihlavská). 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v rámci Kongresu ČIS 15. 10. 2014 v Brně. 

 

 

Zapsal Dr. Kotík 

Milena Dolejšová 

Ing. Lucie Votavová 


