Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 11. 6. 2015 v Praze)
Vážení členové ČIS,
moje předchozí glosa podnítila trochu silnější reakce, a tak cítím nutnost prohlásit, že všechny myšlenky, které jsem kdy na tomto místě
vyjádřil, jsou jen mým osobním názorem na společenskou situaci a nejsou nikým schvalovány ani cenzurovány. Žiji, ale možná jen v iluzi,
že přečtením úvodu již sklouzne zrak čtenáře i na ostatní témata zápisu. Všichni jsme v zajetí uměle vytvářených oficiálních doktrín a
mýtů a nad tím se rád zamýšlím.
Nyní se Evropa bude muset vypořádat s přílivem uprchlíků z různých částí světa, kam jsme zaseli sémě svobody bez sémě zodpovědnosti.
Ostatně teorie svobody jednotlivce liberálních intelektuálů bez jakékoliv osobní zodpovědnosti je důvodem úpadku sociokulturní úrovně
západní společnosti. Užívat drogy je např. tímto vyjádřením osobní svobody. Liberálním intelektuálům je již lhostejné, že drogově závislí
podporují i páchají kriminalitu, nepracují a vykořisťují sociální a zdravotní systém. Multikulturní propagátoři nás nyní budou
přesvědčovat, že jsme xenofobní rasisté a je naší vinou, že se imigranti nemohou integrovat a padají na dno společnosti.
Multinárodnostní státy se rozpadly a důvody jsou proti kulturně-náboženským rozdílům téměř nicotné. Multikulturní státy se rozdělit
nemohou, pomyslné hranice neexistují. Jen postupně narůstá napětí a nenávist. Důkazy přibývají. A tak souhlasím s paní Merkelovou,
multikulturalizmus se v Evropě neosvědčil. Nechci být zajatcem pokrytecké pseudokorektnosti a jsem zvědav, jakým ismem budu označen
a kolik nesouhlasných dopisů dostanu.
Dr. Kotík

Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, Dr. Nedvídek, prof. Rosolová, prof. Souček, prof.
Škrha, prof. Štěpán Svačina, Dr. Tržil, prof. J. Widimský jr., za sekretariát - Ing. Aleksičová, Ing. Votavová
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, prof. Horký, prof. Kršek, Dr. Petr Svačina, doc. Václavík, prof. Vítovec, prof. Špinar, za
sekretariát M. Dolejšová.
Po přivítání členů výboru schválen zápis z minulé schůze.
I. Kongresy a vzdělávací akce ČIS a mezinárodní
Prof. Češka výbor informoval o úspěšném průběhu jarního, již 13. cyklu seminářů Interna Informans. Akce byla hojně navštívena ve
všech místech svého konání (Olomouc, Karlovy Vary, Jihlava, Brno, Praha, České Budějovice).
4. – 5. 6. 2015 proběhly XXXIV. Dny mladých internistů - účast byla rekordní, 94 aktivních účastníků, celkem 140 účastníků.
Vítězem soutěže se stal MUDr. Štěpán Jeřábek z II. interní kliniky VFN. Za odměnu se účastní zimní školy EFIM, která bude v lednu
2016 v Rize.
22. - 24. 6. 2015 Kongres „Dny vzácných onemocnění“, Praha, Hotel ILF - akci organizuje ČIS ve spolupráci s IPVZ. Velmi
zajímavý program, mimopražským účastníkům kongresu jsou náklady (registrace, ubytování, stravné) hrazeny z grantových
prostředků, neboť má tato vzdělávací aktivita přispět k vytvoření sítě regionálních center spolupracujících na dalším vzdělávání
a zvyšování úrovně znalostí a postupů vztahujícím se k problematice vzácných onemocněních. Pro pražské účastníky se podařilo cenu
registračního poplatku snížit na 2000 Kč.
14. - 16. 10. 2015 – 14th European Congress of Internal Medicine, Moskva - všechny podrobnosti k účasti na
http://www.efim2015.org. Aktivní účast na kongresu ze členů výboru mají prof. Češka, prof. Souček a Dr. Kotík. Schváleny náklady
na účast prof. Češky, prof. Součka, prof. Špinara, Dr. Kotíka, Dr. Špačka jako zástupce mladých internistů a sekretariátu ČIS
(propagace akce PEDIM 2016).
22. - 25. 11. 2015 - XXII. kongres ČIS, Praha, Kongresové centrum, obvyklou skladbu programu sestavují prof. Češka a prof. J.
Widimský jr. ve spolupráci s odbornými společnostmi. Budou probíhat dvě paralelní sekce + sekce sester. Požadavky výboru na
ubytování zasílat sekretariátu. V rámci kongresu bude opět zajištěno setkání primářů interních oddělení, kde budou projednány aktuální
problémy. Podrobnosti na adrese http://www.kongrescis2015.cz/.
21. – 24. 9. 2016 - XXIII. kongres ČIS, Brno, Výstaviště – kongres zajišťuje prof. Souček.
1. – 2. 12. 2016 - 2nd Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM 2016), hotel Diplomat Praha. Mezinárodní akce pořádaná
ČIS s účastí renomovaných zahraničních expertů. Výbor schválil náklady na propagaci této akce na kongresu ESC v Londýně.
Podrobnosti ke kongresu PEDIM budou postupně zveřejňovány na adrese http://www.pedim2016.org/.
II. Problémy interní medicíny
Výbor má zprávy, že v řadě menších nemocnic je vyvíjena snaha managementu rušit oborový JIP při interním oddělení se snahou
převést péči o interní pacienty na existující ARO. Výbor se jednoznačně shodl na názoru, že akutní příjmové interní oddělení nemůže
reálně fungovat bez vlastní oborové JIP, protože v opačném případě nemůže v rámci své působnosti rozhodnout, kdo bude ošetřován
na intenzivním lůžku, nehledě na skutečnost, že problematika interních pacientů je jiná a většinou se neomezuje jen na prosté selhávání

základních životních funkcí, takže přítomnost kvalifikovaného internisty je při ošetřování těchto pacientů nezbytná. Funkční oborový
JIP je podmínkou udělení akreditace příslušnému internímu oddělení.
Projednány hlavní teze připravovaného Zákona č.95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Výbor se shoduje v tom, že
snížení počtu základních oborů je správný koncept, taktéž je třeba omezit nesmyslné počty výkonů, které mají být školencem
provedeny i zkrátit dobu pobytu školenců na specializovaných odděleních. Sekretariát ČIS dá návrh zákona elektronicky k disposici
všem členům výboru, kteří k němu uvedou své konkrétní připomínky a ty budou souhrnně poskytnuty na MZ ČR.
Studenti si oprávněně stěžují na nejednotnost povinné předatestační přípravy i požadavků při skládání atestace. Tyto otázky by měly
být řešeny ve spolupráci s nově jmenovanou Akreditační komisí pro vnitřní lékařství, jejímž navrženým předsedou je prof. Souček.
Jednotlivé fakulty by měly své požadavky koordinovat a organizačně by měly být atestace zajišťovány z jednoho centrálního místa.
Je navržena též zásadnější změna ve skladbě atestačních otázek, které by měly méně kopírovat jednotlivé kapitoly učebnice Vnitřního
lékařství a více být zaměřeny na praktickou diferenciální diagnostiku a terapii. Dr. Kotík rozešle všem členům výboru svůj pracovní
návrh k připomínkám a na podzim se sejde pracovní skupina, která by měla standardy zkoušení dopracovat.
Prof. Češka navrhuje založit nadační fond pro podporu české interny. Je to motivováno tím, že řadě sponzorů to umožní snazší
administrativní převedení prostředků do fondu než složitěji na konto ČIS. Návrh byl schválen. Schváleno také vytvoření zakládající
správní rady ve složení prof. Češka, prof. Souček, prof. J. Widimský jr.
III. Ambulantní a mladí internisté
Ambulantní internisté: Dr. Lacinová výbor informovala o postupné administrativní likvidaci právnické osoby „Sdružení
ambulantních internistů“, která ztratila svůj význam, protože ambulantní internisté působí nyní jako pracovní skupina ČIS.
Dále se diskutovalo o možném spektru výkonů, které je možno nasmlouvat v interní ambulanci. Dr. Lacinová poskytne výboru seznam
výkonů, které umožňují další obory interní medicíny sdílet s všeobecnou internou, a které je možno teoreticky s pojišťovnami
nasmlouvat k úhradě. Povinnost nasmlouvání však pojišťovny nemají. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách ČIS
www.interna-cz.eu v sekci Zprávy - Sazebník zdravotních výkonů.
Současně je vhodné získat spektrum a počty jednotlivých diagnóz, které procházejí ambulancemi internistů, aby bylo možno se opřít
o konkrétní čísla při prosazování některých vyšetřovacích metod pro interní ambulance. Dr. Lacinová připraví ve spolupráci
se sekretariátem ČIS dopis jménem výboru ČIS na ÚZIS a pojišťovny se žádostí o sdělení, zda mají tato data ve svých databázích
k disposici a s prosbou o jejich poskytnutí.
Je také třeba zařadit základní výcvik v ultrasonografických metodách do vzdělávacího curicula budoucích internistů, což by mělo nejen
zlepšit a urychlit diagnostiku, ale umožnit internistům, aby základní UZ vyšetření břicha a základní echokardiografie mohla být
vykazována interním oborem. Podle výše uvedených tezí je také třeba upravit vzdělávací program pro Vnitřní lékařství. Zprávy o tom,
že upravený program byl již na MZ zveřejněn, považuje výbor za nepravděpodobné, protože nikdo z výboru na takové úpravě
nespolupracoval.
Hovořilo se také o neopodstatněném rozdílu v příjmu ambulancí jednotlivých oborů včetně praktického lékařství, což nijak neodráží
kvalifikační náročnost, namáhavost nebo zodpovědnost práce jednotlivých specialistů. Pojišťovny zcela jistě mají údaje o průměrném
příjmu jednotlivých oborových ambulancí a je třeba je zveřejnit. Prof. Svačina byl požádán, jako nejvyšší představitel ČLS JEP, aby
o tato data požádal. Pokud budou křiklavé rozdíly, měly by být ze stran pojišťoven nějak zdůvodněny nebo postupně vyrovnávány.
Mladí internisté: došlo ke změně ve vedení Pracovní skupiny mladých internistů, což si vyžádala přirozená generační obměna a místo
doc. Václavíka se ujal této práce MUDr. Jiří Orság z III. interní kliniky FN Olomouc. Bylo rozhodnuto přizvat Dr. Orsága na příští
schůzi výboru.
IV. Výsledky publikační soutěže ČIS
Komise ve složení prof. Češka, prof. Souček a Dr. Nedvídek rozhodla z celkového počtu zaslaných 4 monografií (bez rozdílu věku)
a 3 původních prací (autorů do 35 let) takto:
V kategorii monografií byly uděleny dvě 1. ceny, jejichž autoři obdrží každý finanční částku 25.000,- Kč:
Jiří Widimský jr., Jiří Widimský a kol.: Hypertenze
Karel Lukáš, Aleš Žák a kol.: Chorobné znaky a příznaky - Diferenciální diagnostika
3. místo obsadil a získává částku 10.000,- Kč:
Jan Bureš, Jiří Horáček, Jaroslav Malý et al.: Vnitřní lékařství (dva svazky)

V kategorii původních prací autorů do 35 let
Zvítězil a získává částku 10.000,- Kč
Jan Schovánek (3. interní klinika FN Olomouc): The size of the primary tumor and age at initial diagnosis are independent
predictors of the metastatic behavior and survival of patients with SDHB-related pheochromocytoma and paraganglioma:
a retrospective cohort study. BMC Cancer (IF 3,319).

V. Různé
1. Časopis Vnitřní lékařství – výbor rozhodl uvolnit částku 200 000,- (ze získaného zvýšeného členského příspěvku) na podporu
časopisu.
2. Prof. Štěpán Svačina seznámil výbor se žádostí MZ ČR o nominaci odborníka z našeho oboru pro přepracování vyhlášky o invaliditě.
Členové výboru navrhnou možné kandidáty. Stejně tak budou výborem nominováni kandidáti do aprobační komise MZ za obor Vnitřní
lékařství, kam byli nominováni zatím prof. Teplan a prof. Lata. Seznam bude ještě rozšířen. Do seznamu oponentů návrhů grantových
projektů Agentury pro zdravotnický výzkum budou experti nominováni podle aktuálních témat jednotlivých žádostí o granty.
3. Kancelář sekretariátu ČIS se stěhuje od 1. 8. 2015 do Lékařského domu, její personální obsazení zůstává stejné. Vybavení kanceláře
schváleno. Zde jsou uvedeny nové kontaktní údaje:
Sekretariát České internistické společnosti ČLS JEP, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.
4. ČIS podporuje „Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku“, zpracované doc. Králíkovou.
5. Schválen návrh spoluorganizace Cardionale jako akce ČIS (29. – 31. 10. 2015, Paříž).
6. ČIS uděluje záštitu akci XI. Interní medicína pro praxi, která se bude konat v Olomouci 17. - 18. 3. 2016.
7. Schválen návrh udělení čestného členství v ČIS prof. Cífkové. Bude předáno na Kongresu ČIS v Praze na kardiologickém bloku, kde
bude mít prof. Cífková slavnostní přednášku.
8. Výbor schválil přijetí těchto 27 nových členů ČIS: MUDr. Janka Bernacká (Nemocnice Karviná), MUDr. Martina Brejníková
(FN Motol Praha), MUDr. Dubravka Jaganjacova (SPONDEO Praha), MUDr. Simona Feglerová (Nemocnice Stod), MUDr. Jan Foltin
(Nemocnice Pelhřimov), MUDr. Kateřina Helánová (FN Brno), MUDr. Štěpán Jeřábek (VFN Praha), MUDr. Viktor Klementa
(FN Olomouc), MUDr. Nikola Klimešová (FNKV Praha), MUDr. Jan Komárek (PNSP Roudnice nad Labem), MUDr. Jana Korešová
(Nemocnice České Budějovice), MUDr. Martin Kraus (MN Ostrava), MUDr. Eva Krauzová (FNKV Praha), MUDr. Lucie Kučerová
(Moje Ambulance a.s., Praha), MUDr. Iva Kuncová (Nemocnice Kladno), MUDr. Jan Málek (Kardiologie Pardubice), MUDr. Lubica
Michalková (Thomayerova nemocnice Praha), MUDr. Kateřina Množil Střídová (FNKV Praha), MUDr. Petra Nesvadbová (VFN Praha),
MUDr. Mária Pecuchová (Slezská nemocnice Opava), MUDr. Martin Polák (Nemocnice Příbram), MUDr. Markéta Schubertová
(FN Olomouc), MUDr. Helena Šleglová (Nemocnice Stod), MUDr. Petr Šrámek (Ústav prev.a sport.lék. Praha),
MUDr. Dominika Švec-Billá (FNKV Praha), MUDr. Kateřina Westlake (FNKV Praha), MUDr. Michaela Zemenová (Nemocnice
Hustopeče).
9. Příští schůze výboru se v případě potřeby bude konat 17. září 2015 v Praze, jinak bude v rámci Kongresu ČIS.

Zapsal Dr. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS

