Vážení členové ČIS,
diagnostiku a terapii nám regulují guidelines, která se z doporučených postupů postupně mění
v závazné pokyny zdravotnického průmyslu. Nicméně jsou i mezinárodní guidelines, jak psát
guidelines. Je to odezva na konflikt zájmů, který se široce diskutuje. Výsledek se v tomto případě
začíná kupodivu objevovat. Až se vám dostanou do rukou nová mezinárodní guidelines z roku 2014
k léčbě hypertenze, dozvíte se, že cílové hodnoty krevního tlaku se zvýšily, všechny léky jsou si
téměř na roveň a záleží na tom, co pacientovi vyhovuje. Mezinárodní doporučení pro léčbu
hyperlipoproteinemií jsou zásadně zjednodušena. Neurologická guidelines pro prevenci mozkové
cévní příhody u pacientů s fibrilací síní jsou významně méně striktní než kardiologická a ponechávají
rozhodnutí o antikoagulaci na ošetřujícím lékaři. Stále více se hovoří o fenoménu „overdiagnosis“
a „overtreatment „. Přicházíme na to, že řada doporučovaných postupů se neosvědčila a slovo lékaře
o životosprávě, pokud je respektováno, je nejmocnější prevencí i léčbou. Mám mírně optimistický
pocit, že medicína začíná nabírat opět rozumnější dimenzi.
Dr. Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 5. 3. 2014 v Praze)
Přítomni: prof. Aschermann, prof. Češka, prof. Horký, prof. Kršek, Dr. Nedvídek, prof. Rosolová,
prof. Souček, prof. Š. Svačina, Dr. Svačina, prof. Škrha, Dr. Tržil, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr.,
za sekretariát - M. Dolejšová, ing. Aleksičová, doc. Špác – předseda volební komise.
Omluveni: Dr. Kotík, Dr. Kuman, Dr. Lacinová, Dr. Monhart, prim. Nebáznivý, prof. Ščudla,
doc. Václavík, ing. Votavová
I. Volby
Schůze začala společným setkáním členů odstupujícího výbor ČIS s nově zvolenými členy ČIS. Prof.
Češka přivítal zúčastněné, bez připomínek byl schválen zápis z minulé schůze. Poté předseda volební
komise doc. Špác oznámil zástupcům stávajícího i nového výboru výsledky voleb a prof.
Aschermann vyhlásil volbu funkcionářů nového 15členného výboru pro funkční období 2014 – 2018.
Předsedou nového výboru ČIS byl hlasy všech přítomných členů zvolen opět prof. Češka,
vědeckým sekretářem dr. Kotík. Prvním místopředsedou se stal prof. Jiří Widimský, dalšími
místopředsedy prof. Souček a prof. Špinar. Pokladníkem byl zvolen MUDr. Petr Svačina.
Revizní komisi vytvořili 3 členové výboru, kteří se umístili ve druhém volebním kole na 16. – 18.
místě: MUDr. Zdeněk Monhart, doc. Jan Václavík a MUDr. Milan Tržil.
Celé složení výboru ČIS pro funkční období 2014 – 2018 je uvedeno na webových stránkách ČIS
www.interna-cz.eu.
II. Plánované akce ČIS
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.

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.
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
a doc. Vrablík.
III. Evropská federace interní medicíny EFIM
Prof. Češka vyzval členy výboru k účasti na letošním kongresu ESCIM (European and Swiss
Congress of Internal Medicine), který se bude konat 14. – 16. 5. 2014 v Ženevě. Aktivně se kongresu
budou účastnit prof. Češka, prof. Widimský, doc. Václavík a prim. Kotík, jakožto zástupce Executive
Committee. Upozornil také, že včasná registrace za sníženou cenu končí 26. 3. 2014.
Dále prof. Češka požádal výbor o schválení, aby ze 13. kongresu EFIM a XX. kongresu ČIS, které se
konaly v říjnu 2013 v Praze, po odečtení poplatku 50 tisíc EURO pro EFIM, byla vyplacena odměna
organizátorům. Zisk pro ČIS pak zůstane více než 1 milion korun. Výborem schváleno.
IV. Časopis Vnitřní lékařství
Dr. Svačina referoval o vydání prvního čísla časopisu Vnitřní lékařství, jehož novým nakladatelem je
Facta Medica a informoval o budoucích plánech časopisu. Informoval výbor také o tom, že budou
abstrakta z kongresu SIS a Dne mladých internistů tištěna jako přílohy časopisu Vnitřní lékařství.
Nový design časopisu byl členy výboru velice kladně přijat. Prof. Češka zhodnotil, že zůstala
zachována stejná kvalita časopisu, na které se bude i nadále pracovat. Zmínil však problém
financování časopisu, neboť je k prvnímu číslu generována ztráta 130 000 Kč i přesto, že se SIS
podílela na části nákladu v podobě 50 000 Kč. Odhad celkové ztráty pro rok 2014 je až 1. 000 000
Kč s tím, že výbor schválil, že ČIS ponese maximálně ztrátu 500 000 Kč. Prof. Češka zdůraznil, že je
potřeba situaci řešit, aby ztráta nedosahovala takto vysoké hodnoty a vyzval členy výboru k aktivní
diskuzi. Diskutována byla změna struktury časopisu a jeho obsahu a také možnost navýšit členské
poplatky ČIS, přičemž by tištěnou verzi dostávali měsíčně všichni členové. Diskuze byla ukončena se
závěrem, že je potřeba provést ekonomickou analýzu a dále jednat o budoucnosti časopisu. Výsledy
jednání budou prezentovány na dubnové výborové schůzi.
V. Publikační soutěž
ČIS opět vyhlásila tradiční publikační soutěž, do které mohou autoři přihlašovat své práce, které byly
vydány v roce 2013 a to v následujících kategoriích:
1. původní práce autorů do 35 let – 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 vyhlášení na XXI. kongresu ČIS v Brně.
VI. Postgraduální vzdělávání
Prof. Škrha informoval o dalších změnách v postgraduálním vzdělávání:

1/ Ministerstvo zdravotnictví plánuje novelu zákona 95/2004 o postgraduálním vzdělávání s tím, že
by zákon měl platit od 1. 1. 2015. Je zřejmé, že lékařské fakulty budou osloveny někdy v srpnu až
září, aby obratem dodaly připomínky k návrhu novelizovaného znění. Lze očekávat, že by ve stejné
době mohly být osloveny i odborné společnosti. Zatím je představa, že by „kmeny“ měly být
zakotveny v zákoně. Problém je, že v posledním roce se zvýšil počet základních oborů o nových šest
na 47.
2/ K diskusi bude, jak uznat a formulovat specializační vzdělávání u doktorandů. V situaci, kdy by se
uznávala jen malá část podle úvazků (a tím se prodlužovala enormně požadovaná doba vzdělávání),
počet doktorandů by klesal.
3/ Opakování atestací po roce – výbor ČIS vyjádřil názor, že pod pojmem rok se rozumí opakování
v následujícím jarním či podzimním termínu a není třeba trvat na intervalu 365 dní.
VII. Různé
1. Prof. Češka a prof. Widimský informovali, že se na ČIS obrátila společnost Glenmark s projektem
Informační Systém Dávkování – ISD. Výborem byla schválena záštita projektu a spolupráce ČIS na
projektu.
2. V termínu 11. – 12. února proběhlo jednání ČIS a SIS, kterého se účastnil prof. Češka
a zástupkyně sekretariátu, za SIS prof. Lazúrová, za nakladatele časopisu VL Dr. Skalková
a Dr. Skalka.
3. Bylo odsouhlaseno zřízení kanceláří sekretariátu ČIS na 3. interní klinice VFN Praha.
4. Schváleno 15 nových členů ČIS: Anna Fedorová (studentka 4. ročníku 2. LF Praha), Dr. Štěpán
Hrabovský (FN Brno), Dr. Filip Kersch (Městská nem. Čáslav), Dr. Rudolf Koubek (Nem. Tábor)
Dr. Jana Koppová (FN Hradec Králové), Dr. Zdenka Kvasňová (Nem. České Budějovice), Dr.
Jaroslava Laňková (Interní ambulance Kamenice nad Lipou), Dr. Dana Michalská (3. int. VFN
Praha), Dr. Jakub Orolin (KNTB Zlín), Dr. Radoslav Roman (FN U Svaté Anny Brno), Dr. Dita
Schaffelhoferová (Nem. Tábor), Dr. Ondřej Soukup (Masarykova nem. Ústí nad Labem), Jan Voříšek
(Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň), Dr. Kateřina Vrbková (Nem. Ostrov), Dr. Danica
Weissová (Masarykova nem. Rakovník).

Příští schůze nového výboru ČIS byla stanovena na 16. 4. 2014 od 14 hod. v Autoklubu, Praha.

Zapsala: Ing. Tatjana Aleksičová
Milena Dolejšová

