Vážení členové ČIS,
před Vánocemi by bylo vhodné konečně něco pozitivního. Nicméně boření mýtů se zase nevyhnu. Narození Krista
se začalo slavit v okolí Říma ranými křesťany ve 3. - 4. století. Později se oslavy nevyhnuly tradici Saturnálií, které
se v Římě tradičně slavily 17. prosince. Opilost, promiskuita a hazardní hry byly také v té době důležitým prvkem
oslavy. V našich zemích se to snad nedělo. Je však popisováno, že do 16. století měly vánoční dárky charakter
úplatků. Poddaní dávali dárky vrchnosti a úředníkům, podřízení nadřízeným. Někdy bývaly dárky vymáhány
i násilím. Obdarovávali se ale i chudí a koledníci. V 17. století se oslava přesunula do rodin, kde bylo oslavováno
narození Ježíška, uctíváno rodinné štěstí a vzájemná pospolitost. Naše doba se zase bohužel vrací k Saturnáliím a
honba za dárky (v nadsázce - tradice úplatků) je stresem svátky ničícím. Od té doby, co jsme se v širší rodině
vzájemně dohodli, že žádné úplatky s výjimkou pro děti si kupovat nebudeme a Saturnálie vynecháme, můžeme
slavit Vánoce v duchu l7. století. Oslavte tedy krásné Vánoce podle svých představ, ale l7. století je skutečně
inspirující.
Jménem celého výboru ČIS přeji pevné zdraví, žádné katastrofy francouzského typu a úspěšný rok 2016 jak
v osobním, tak Vašem lékařském životě.
Luboš Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 22. 11. 2015 v Praze)

Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, Dr. Nedvídek, Dr. Petr Svačina,
prof. Rosolová, prof. Souček, prof. Škrha, doc. Václavík, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., Dr. Orság, za
sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Votavová, Ing. Aleksičová.
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, prof. Horký, prof. Vítovec, prof. Špinar, prof. Štěpán Svačina
Po přivítání členů výboru schválen zápis z minulé schůze.
I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní
XXII. Kongres ČIS v Praze (Kongresové centrum Praha) - Prof. Widimský a prof. Češka informovali o
připravenosti výročního sjezdu ČIS. V rámci včasné registrace bylo registrováno přibližně 1500 účastníků.
Kongresu se nakonec zúčastnilo téměř 1800 osob včetně lékařů, nelékařských pracovníků, studentů a firemních
reprezentantů. Základ programu tvořily tradičně vyzvané bloky odborných společností a pracovních skupin,
doplněné o firemní sympozia a sekce NLZP. Účastníci kongresu měli jedinečnou příležitost shlédnout během
krátké doby tří dnů přednášky o nejdůležitějších novinkách v rozsáhlém oboru vnitřního lékařství.
21. - 24. 9. 2016 - XXIII. Kongres ČIS Brno (Veletrhy Brno) - zajištuje prof. Souček. Obvyklý program se
připravuje.
2. - 4. 6. 2016 - Symposium of the International Atherosclerosis Society “Anitschkow Days”, pořádá prof.
Češka, zajímavá akce pro internisty, téma bude širší než jen ateroskleróza, další okruhy se budou týkat hypertenze
a diabetu. Konečný termín pro přihlášky k aktivní účasti je 31. 1. 2016.
1. - 2. 12. 2016 - 2nd Prague European Days of Internal Medicine. Mezinárodní akce pořádaná ČIS s účastí
renomovaných zahraničních expertů v pražském hotelu Diplomat. První ročník se konal v roce 2014. Výbor schválil
náklady na propagaci této akce na kongresu ACP ve Washingtonu.
Prof. Češka výbor informoval o úspěšném průběhu již 14. cyklu seminářů „Interna Informans“, jehož vzdělávací
akce byly hojně navštíveny ve všech místech svého konání a účastnilo se ho víc jak 1000 lékařů. Již je připravován
jarní cyklus 2016 této zavedené akce.
Dr. Kotík referoval o Kongresu EFIM, který se konal v říjnu v Moskvě. Akci navštívilo 1500 účastníků ze
zahraničí. Bylo sděleno zdražení příspěvků členských zemí. Časopis European Journal of Internal Medicine má
již Impakt faktor (2,8). Příští rok se kongres EFIM bude konat v Amsterdamu.

II. Problémy interní medicíny
Výbor má zprávy, že řada interních oddělení, zejména v příhraničních oblastech severních Čech, ale i ve
Středočeském kraji i jiných lokalitách musí omezovat lůžkový fond pro nedostatek lékařů i sester. Tento trend
nabývá takového rozsahu, že již ohrožuje poskytování lůžkové péče v základním oboru - interna. Je to zaviněno
zejména odchodem lékařů za prací do zahraničí, kde jsou mzdy nastupujících lékařů 3 - 4 x vyšší. Nedostatek
sester je taktéž vinou nízkého hodnocení tohoto těžkého povolání, v lázeňských oblastech ještě odchodem do lehčí
práce v lázeňských ústavech. Nemalou měrou se na tom podílí i neuváženě zavedené příliš dlouhé vzdělávání,
které navíc nepřispívá k praktickým dovednostem a správným pracovním návykům sester a vzhledem k délce
nutného vzdělání je nabízená mzda neodpovídající.
III. Ambulantní a mladí internisté
Ambulantní internisté: Dr. Lacinová výbor informovala o své aktivitě při vytváření seznamu ambulancí
internistů v ČR, včetně místa jejich působení, což je důležitá informace o dostupnosti této péče v jednotlivých
regionech ČR. Nezbytné je též vytvořit přehled o působení interních ambulancí v rámci nemocnic. Systém úhrady
těchto ambulancí se v jednotlivých nemocnicích zřejmě liší. Prim. Monhart referoval, že v nemocnici Znojmo je
ambulantní péče hrazena mimo paušální nemocniční úhrady, tedy zvlášť výkonovým systémem. Prim. Kotík
dotazem na zodpovědné pracovníky v Thomayerově nemocnici zjistil, že veškerá ambulantní péče, kromě velmi
specifických výkonů jako například ambulantně prováděná radioterapie je v této nemocnici zahrnuta v paušálních
úhradách.
Výbor byl seznámen prim. Kotíkem, že otázka zastřešování příjmů ambulantních internistů pro rok 2016 limitem
úhrad za rok 2014 by internisty poškodila, protože v této době čelili zkrácení časů klinických vyšetření. Záležitost
projednal s presidentem ČLK Dr. Kubkem, který problém přenesl do jednání s Dr. Kabátkem, ředitelem VZP.
Výsledkem je příslib VZP, že se bude řídit přepočtenými úhradami na nezkrácené časy. Zástupce dalších
pojišťoven prezident Kubek oslovil na sjezdu ČLK, ti zatím konstatovali, že se pokusí VZP napodobit, ale jejich
vyjádření nebylo závazné.
Mladí internisté: Výboru se představil nový předseda Pracovní skupiny mladých internistů, MUDr. Jiří Orság
z III. interní kliniky FN Olomouc. Výbor schválil úhradu pobytu vítěze soutěže posterů na probíhajícím Kongresu
ČIS s tím, že pokud se nepodaří zajistit jeho účast na zimní škole ESIM v Rize, která se bude konat 7. – 13. 2.
2016, bude přihlášen k účasti na letní škole v Amsterdamu. Prim. Z. Monhart je přihlášen jako školitel na ESIM
do Rigy, výbor souhlasí s úhradou jeho cestovného, pobyt hradí organizátor. Mladí internisté navázali spolupráci
s podobnou sekcí Mladí kardiologové.
IV. Vzdělávání
Byla jmenována nová Akreditační komise. Jako její předseda je navržen výborem prof. Souček. Z výboru jsou
dále zastoupeni prof. Češka a prim. Z. Monhart. V komisi bude působit též prezident ČLK Dr. Kubek. Komise
bude podporovat zjednodušení vzdělávacího procesu, zkrácení nutných dob pobytu na vzdálených akreditovaných
specializovaných pracovištích. Překvapivé sdělení předal výboru prof. Škrha, který informoval, že pro jednotlivé
kmeny bude zvláštní akreditační komise.
Prim. Kotík navrhl upravit atestační otázky z Interny tak, aby nezahrnovaly jednotlivé choroby, ale byly zaměřeny
významně na diferenciální diagnostiku. Tuto problematiku projednal s prof. M. Andělem, který nyní předsedá
organizaci zajišťující koordinaci provádění atestací na jednotlivých lékařských fakultách. Prim. Kotík též navrhuje,
aby se odpovídalo bez přípravy, protože jednotlivé monology lékařů, které si čtou z připravených poznámek,
nedávají dobrý přehled o znalostech a jsou mnohdy získatelné z mobilních telefonů na internetu. Komise by
neměla přihlížet pouze k plynulosti projevu lékaře, ale k jeho schopnosti uvažovat, informace propojovat
a reagovat na dílčí problémy. Jednání s prof. Andělem již mezitím proběhlo, otázky byly již významně
přizpůsobeny těmto návrhům Nicméně rozhodující a závazné slovo, jak mají probíhat atestační zkoušky, má ve
své gesci Akreditační komise, kde to musí být projednáno. Nicméně zkoušení na III. lékařské fakultě již probíhalo
velmi interaktivně, víceméně téměř v souladu s navrhovanou změnou.
Prim. Z. Monhart se účastní 11. 12. 2015 společného zasedání UEMS a EFIM v Bruselu, kde se bude projednávat
návrh na jednotný evropský vzdělávací program v Interně pod názvem: European Curriculum in Internal Medicine
and Duration of Training . Výbor souhlasí s proplacením nákladů na cestu.

V. Různé
1.

ČIS bude vydávat periodicky „Newsletter“, který bude informovat o aktuálních organizačních a odborných
problémech. Redakční radu tvoří prof. Češka, prim. Kotík, doc. Václavík a prim. Z. Monhart.

2.

Prim. Svačina, šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství podal zprávu, že ekonomická situace časopisu je
stabilizována, článků je dostatek, které jsou posuzovány renomovanými recenzenty a je možno odmítat
příspěvky nižší kvality. Výbor schválil nutné výdaje spojené s jeho činností šéfredaktora.

3.

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky prostuduje a posoudí
doc. Vrablík.

4.

Je třeba prohloubit spolupráci krajských konzultantů a primářů interních oddělení z regionu. ČIS pro toto
uvolní potřebné finanční prostředky k hrazení nákladů.

5.

Výbor schválil text Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pro bezpečnou
léčbu novými perorálními antikoagulancii ( NOAC)

6.

Výbor souhlasí s vytvořením interní ambulance v ÚHKT Praha.

7.

Vysloven souhlas se záštitou akce: 1st Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and Elderly
Individuals (30. 6. – 2. 7. 2016, Bratislava)

8.

Schválení 46 nových členů ČIS: MUDr. Pavel Antonín (Nemocnice Milosrdných bratří Brno), MUDr.
Šárka Beránková (VFN Praha), MUDr. Jitka Cábková (Nemocnice České Budějovice), Ondřej Cisovský
(student LF OV), MUDr. Pavlína Červenková (interní odd. ON Kolín), MUDr. Lucie Ginterová (FN Motol
Praha), MUDr. Ondřej Hloch (FN Motol Praha), MUDr. Jiří Husák (Nemocnice Čáslav), MUDr. Michal
Chrenko (Dům lékařů Frenštát pod Radhoštěm), MUDr. Dominika Jonášová (Nemocnice Znojmo),
MUDr. Luboslava Kocúrová Frajtová (Kardiocentrum Prešov), MUDr. Martina Kohoutová (FN Hradec
Králové), MUDr. Vlastimil Koziel (Nemocnice Vsetín), MUDr. Kateřina Krejčí (ÚVN Praha), MUDr.
Michal Krutský (Vinohradské amb.zařízení), MUDr. Andrea Křivanová (FN Brno Bohunice), MUDr.
Hana Kutějová (Nemocnice Nové Město na Moravě), MUDr. Martin Machytka (Kardiologie Chrudim),
MUDr. Veronika Martišíková (Nemocnice Břeclav), Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová (LF MU
Brno), MUDr. Radek Mikulecký (NPK Pardubice), MUDr. Jakub Navrátil (Nemocnice Uherské Hradiště),
MUDr. Petr Němec (Nemocnice Pardubice), MUDr. Jan Novák (FN u sv.Anny Brno), MUDr. Ludmila
Novotná (Nemocnice Trutnov), MUDr. Irena Paulerová (Nemocnice Domažlice), MUDr. Jana Petrová
(FN Motol Praha), MUDr. Aleš Pól (Nemocnice Jihlava), MUDr. Marta Polnická (Poliklinika Nuselská
Praha 4), MUDr. Petr Přibyl (FN Olomouc), MUDr. Zuzana Radomská (UNLP Košice), MUDr. Sylvie
Reifová (Nemocnice Kolín), MUDr. Ján Rosa (VFN Praha), MUDr. Maroš Rudnay (FN Brno Jihlavská),
MUDr. Josef Slabý (Nemocnice Kolín), MUDr. Martina Sokirková (Logman a.s. MDC Michalovce),
MUDr. Eva Stoláriková (IKEM Praha), MUDr. Daniel Sýkora (Interna Chrudim), MUDr. Damián Šimčík
(OÚM Hradec Králové), MUDr. Jan Špičák (Nemocnice Valašské Meziříčí), MUDr. Tomáš Štulc (VFN
Praha), MUDr. Dag Tichý (Nemocnice Jablonec nad Nisou), MUDr. Martina Tomšů (Int. amb. Plzeň),
MUDr. Jan Válek (ČNHNK Vrchlabí), MUDr. Marcela Vránová (Nemocnice Prostějov), MUDr. Marcela
Žáková (KNTB Zlín).

9.

Příští schůze výboru se bude konat: 17. 2. 2016 v Praze (místo a čas bude upřesněn).

Zapsal Dr. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS

