
Vážení členové ČIS, 

muslimské armády, postupující v průběhu 7. století z Arábie, dobyly Sýrii, Palestinu, Egypt a severní Afriku. Většina těchto 

území byla do té doby součástí křesťanského světa, ale obyvatelé byli přinuceni konvertovat od křesťanství k islámu. V l7. 

století se Osmanská říše již rozkládala od Baku po Vídeň a od Mekky po hranice dnešního Slovenska. Další expanze do Evropy 

nebyla motivována územními zisky, ale šířením víry. Naštěstí se Evropa dokázala sjednotit a odrazit Turky v roce 1683 od 

Vídně. Kdyby se tak nestalo, mohli jsme být i my součástí muslimského světa. I tenkrát trvalo dlouho, než se evropští vládci 

vzpamatovali a dohodli k obraně. Aktuálně je Evropa v reálné válce se středověkou podobou islámu představovanou ISIS. 

Přitom vpustila na svoje území jen za minulý rok 1,5 milionu muslimů. V Evropě navíc žije již třetí generace muslimů prožívající 

existenční krizi, protože nechce být občany druhé kategorie, ale zároveň si chce ponechat svou kulturní identitu. Majoritní 

společnost ale v této podobě muslimskou menšinu nepřijímá. Dochází tak k radikalizaci frustrovaných mladých lidí, kteří se 

obracejí k islámu, nikoliv však takovému, jaký vyznávali jejich rodiče, ale k mnohem radikálnější verzi, která je netolerantní  

a představuje vážnou hrozbu střetů s majoritní společností. Současní imigranti se bohužel dostanou do stejné situace. Nemám 

nic proti jednotlivým muslimským kolegům a jiným jednotlivcům této víry mezi námi. Toto je však nekontrolovaná masová akce. 

Pseudokorektní multikulturalizmus je stejnou utopií jako komunismus. Prevence již byla zanedbána, léčba bude obtížná. 

Označení xenofob odmítám, protože nemám strach z neznámého. Abych problém spojil s medicínou, je to prokazatelně 

evidence-based obava.       

Dr. Kotík 

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

 (Schůze se konala 17. 2. 2016 v Praze) 

 

Přítomni za výbor ČIS: prof. Aschermann, prof. Češka, prof. Dítě, Dr. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Monhart, prim. 

Nedvídek, Dr. Orság, Dr. Svačina, prof. Souček, prof. Škrha, prof. Špinar, prof. Vítovec, doc. Vrablík, prof. 

Widimský jr., za sekretariát: M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová. 

Omluveni: prof. Horký, prof. Rosolová, prof. Svačina, Dr. Tržil, doc. Václavík  

Po přivítání členů výboru schválen zápis z minulé schůze. 

 

I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní 

 

Prof. Widimský jr. shrnul výsledky posledního kongresu ČIS v Praze v Kongresovém centru 22. - 25. 11. 2015. 

Celkem bylo registrováno 1 800 účastníků, na přednáškách byla velmi dobrá účast, a to i v poslední den konání akce. 

Kongres skončil ekonomicky pozitivně. Poděkováno vše odbornostem, které pomohly naplnit program. 

Organizátorům byla schválena odměna. 

21. – 24. 9. 2016 - XXIII. Kongres ČIS Brno (Výstaviště Brno, pavilon E) - zajištuje prof. Souček. Obvyklý 

program se připravuje. Generálním sponzorem kongresu je firma Bayer. První informace již byla rozeslána členům 

a probíhá další distribuce. Bližší informace budou k dispozici na www.meritis.cz/akce/kongrescis2016 

 

Na jaře 2016 proběhne již 15. jarní cyklus seminářů Interna Informans přinášející aktuální údaje a postgraduální 

přehledy z našeho oboru. Program zajišťuje prof. Češka, podrobnosti na www.interna-informans.cz. Minulého 

cyklu se účastnilo více jak 1 000 lékařů. 

 

17. - 18. 3. 2016 XI. Interní medicína pro praxi v Olomouci, Konference ambulantních internistů, programově 

zajišťuje prof. Souček a Dr. Lacinová, organizačně firma Solen. Výbor schválil, že je třeba zdůraznit úlohu ČIS na 

této akci, protože formálně příliš dominuje úloha organizující firmy. V příštím roce bude jednáno v rámci této akce 

i o programovém bloku ČIS.  

 



15. - 18. 5. 2016 XXIV. Sjezd České kardiologické společnosti Brno. ČIS zde bude mít programový blok, 

přednášet bude prof. Češka, prof. Widimský jr., doc. Vrablík a doc. Václavík. 

 

2. 6. - 3. 6. 2016 – XXXV. dny mladých internistů v Martině. K účasti byli vyzvání internisté do 35 let. Za výbor 

se účastní prof. Kršek a Dr. Orság. 

 

2. - 4. 6. 2016 - Symposium of the International Atherosclerosis Society “Anitschkow Days” v Petrohradě 

v Rusku. Pořádá prof. Češka, téma bude širší než jen ateroskleróza, další okruhy se budou týkat hypertenze  

a diabetu. Více informací na www.ias-petersburg.org. 

16. - 18. 6. 2016 – XI. kongres internej medicíny, Horný Smokovec - blok ČIS naplní přednáškami prof. Češka, 

prof. Aschermann a Dr. Kotík.  

 

2. - 3. 9. 2016 - European Congress of Internal Medicine EFIM Amsterdam. Evropská federace interní 

medicíny (EFIM) organizuje poprvé tento kongres bez spojení s národním kongresem pořádající země. Programově 

bude zaměřen zejména na nanotechnologie, kmenové buňky, gerontologii a účast pacienta v léčebném procesu.  

 

 

II. Organizační otázky interní medicíny domácí i nadnárodní 

 

Prof. Češka informoval o navýšení příspěvku ČIS do EFIM. Nový výbor EFIM v rámci očekávaných navýšených 

výdajů spojených s plánovaným rozšířením aktivity upravil členské příspěvky i s přihlédnutím k HDP jednotlivých 

zemí. Vzhledem k tomu, že ČR spadla do koncové části nejbohatších evropských zemí, je paušální platba 2000 

Euro + platba za člena. Výsledná částka je tedy 3 852 Euro. Nicméně výbor schválil uhrazení příspěvku a další 

účast ČIS v EFIM, protože je to jediná organizace obhajující internu na evropské úrovni. Prim. Monhart referoval 

o přípravě Evropského curricula internisty, na němž pracuje EFIM. Účelem je sjednotit postgraduální 

vzdělávání internisty v Evropě. Jedná se samozřejmě o kompromis, protože zájmy všech zemí nemohou být 

zohledněny. Zatím je navržené vzdělávání šestileté. Je možno také postupovat podle tzv. duální specializace, kde 

by na konci měl lékař specializaci v obecné interně + nějakém podoboru interní medicíny. Zde je navržen systém 

4 roky interna + 3 roky specializace. Pokud to Evropská komise přijme, mohl by tento typ vzdělávání být 

podmínkou pro splnění kvalifikace internisty pro pohyb pracovních sil v Evropě. Výbor schválil náklady na cestu 

prim. Monharta do Bruselu k dalšímu jednání EFIM na 11. 3. 2016. 

 

Dr. Kotík výbor informoval o novém souboru otázek pro atestační zkoušení z interny, které byly vypracovány 

spoluprací lékařských fakult. Je to soubor asi 500 otázek, které již mnohem více akcentují problémy diferenciální 

diagnostiky, praktického řešení akutních stavů, apod. Otázky budou zveřejněny na webu ČIS. Časopis Vnitřní 

lékařství se bude snažit s přihlédnutím na některé problémové okruhy zajišťovat postgraduální přehledové články.  

 

Byl založen Nadační fond české interny. Správní rada: prof. Češka, prof. Widimský jr., prof. Souček, revizor: 

prof. Kršek. Založení NF je motivováno tím, že řadě sponzorů to umožní snazší administrativní převedení 

prostředků. NF bude spravovat prostředky získané ze sponzoringu společnosti a dle rozhodnutí výboru částečně 

z výnosů akcí. Tyto prostředky budou využity pro základní fungování i další aktivity ČIS. Bude uzavřena formální 

smlouva mezi ČIS a NF o spolupráci. 

 

Předseda sekce Mladých internistů Dr. Orság informoval o své aktivitě v rámci této sekce. Zmapoval všechny 

členy ČIS do 35 let, kterých je více jak 300, aby byla zajištěna lepší komunikace. Zimní školy EFIM se účastnil Dr. 

Ladislav Skopal ze Znojma a na Letní školu pojede Dr. Štěpán Jeřábek z II. interny VFN Praha. Dr. Orság také 

zjistí podmínky výměnného programu EFIM v rámci mladých internistů, zda by bylo možno zapojit i ČR. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o reciproční výměnný program, bude problém získat lékaře ze zahraničí k pobytu 

v ČR vzhledem k jazykové bariéře ve styku s pacienty. 

 



Před schůzí výboru se sešli krajští konzultanti ČIS, kde se hovořilo o problémech provozu interních oddělení 

nemocnic v jednotlivých regionech. Provoz nemocnic je blokován již nejen nedostatkem lékařů a dokonce se 

obtížně shánějí i noví primáři oddělení. Stále větším problémem je narůstající nedostatek sester, což je dáno 

zejména nevhodnými nároky na jejich vzdělávání. Sestry s bakalářským nebo magisterským titulem již nenastupují 

do zdravotnictví za plat, který je jim nabízen, nýbrž hledají uplatnění mimo obor. Nehledě k tomu, že výuka na 

vyšších odborných školách je orientována méně prakticky a pokud sestry do zdravotnictví skutečně nastoupí, chybí 

jim praktické dovednosti nutné pro ošetřování nemocných. Připomínky zaslané ČIS na MZ ČR vyjadřující výše 

uvedený názor a zastávající se zjednodušení vzdělávání, byly zatím odmítnuty s konstatováním, že se názor 

jednotlivých odborností ČLS JEP liší a tak je nelze akceptovat. Nicméně prof. Štěpán Svačina shrne stanoviska 

členských společností ČLS JEP, které patrně vyzní podobným způsobem, jako stanovisko ČIS. Dr. Kotík v této 

souvislosti přišel s iniciativou, za zjednodušení již nesmyslně rozbujelé sesterské dokumentace, která nikomu nic 

nepřináší, sestrám komplikuje a znepříjemňuje jejich práci a společně s dalšími zbytečnými papíry znesnadňuje 

nalezení skutečně relevantních informací v dokumentaci. Vše nevede ke zlepšení, ale zhoršení péče o pacienta. 

Hlavní sestře MZ a prezidentce Asociace sester bude odeslán dopis se žádostí, aby byla z těchto důvodů pravidla 

dokumentace ošetřovatelské péče zjednodušena. Výbor text dopisu schválil jednomyslně. Problematiku bující 

administrativy je však možno řešit jen v širokém zastoupení všech lékařů ČR spojením sil ČLK a ČLS JEP. 

 

(poznámka: Na Vědecké radě ČLK Dr. Kotík, jako zástupce ČIS, tento problém z pověření prezentoval. Přítomní 

reprezentanti jednotlivých hlavních lékařských odborností iniciativu nadšeně podpořili, včetně problematiky 

probíhajících akreditačních řízení, které zatěžují lékaře a sestry nejen narůstáním administrativy, ale odsávají ze 

zdravotnictví i nemalé finanční prostředky. Byla předběžně odsouhlasena spolupráce ČLK a ČLS JEP na tomto 

problému, protože se VR ČLK účastnil i prof. Štěpán Svačina). 

 

III. Publikační soutěž ČIS 

 

ČIS opět vyhlásila tradiční publikační soutěž, do které mohou autoři přihlašovat své práce, které byly 

vydány v roce 2015 a to v následujících kategoriích: 

1. původní práce autorů do 35 let - nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč 

(autor nesmí v roce 2015 přesáhnout věk 35 let) 

 

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, jedná se o původního autora práce a práce 

vznikla v roce 2015. Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS (Sokolská 31, 120 00 

Praha 2). 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. 2016. Vítězové budou vyhlášení na 

XXIII. kongresu ČIS v Brně. 

 

IV. Ekonomické problémy Interního lékařství 

 

Ekonomické problémy interních ambulancí, které nemají žádnou další lukrativnější náplň své práce, se spíše 

prohlubují. Podle zpráv z terénu ubývá relativně jednoduchých výkonů jako je EKG, Holterova monitorace 

krevního tlaku a podobná instrumentální vyšetření, a to se určitými složitějšími mechanizmy promítá do celkového 

příjmu. Místo od místa pojišťovny odmítají nasmlouvat i některé výkony, které mají internisté přiznány. Pokračuje 

ohraničování jiných výkonů odbornými společnostmi podoborů interní medicíny (nyní plethysmografie).  

Se stárnutím populace je práce internisty stále složitější. Dr. Lacinová spatřuje možné zlepšení jedině prosazením 

věkového koeficientu, jehož nasmlouvání se v minulosti však opakovaně prosadit nepodařilo. Možnou cestou by 

bylo reálné srovnání příjmů takovýchto ambulancí s příjmy ostatních specialistů a hlavně praktických lékařů, kteří 

vykonávají podobnou činnost, většinou bez přídavné náročnější techniky. Hrubě neodpovídající rozdíl by mohl být 



podkladem pro prosazování věkového koeficientu. Také je třeba v sazebníku ověřit, zda nositelem výkonu 

internistů je vždy specialista s nejvyšší erudicí, jehož hodinová sazba za práci je sice stále nedostatečná, ale 

v uznaných kategoriích alespoň nejvyšší. V případě nesrovnalostí bude třeba žádat nápravnou změnu nositele 

výkonu.  

 

Ekonomické problémy doléhají i na interní oddělení nemocnic, kde kontroly vykazování kódů DRG vyškrtávají 

určité vykázané diagnózy s odůvodněním, že byly vykázány neoprávněně. Povede to samozřejmě ke snížení 

úhrady. Velké nemocnice jsou na tom lépe, protože mají na vykazování své činnosti specializované experty a tak 

jsou chyby ve složité komplexitě vykazování práce méně pravděpodobné. Také se scházejí údaje, že některé DRG 

kódy jsou ve finanční kompenzaci podceněny. Výbor konstatoval, že nemůže řešit případy jednotlivě. Dr. Kotík 

dotazem na VZP zjistil, kdo je nyní zodpovědný za kultivaci DRG systému. Je to ÚZIS vedený doc. Duškem. Prof. 

Aschermann osloví doc. Duška dotazem na složení odborné komise, zabývající se tímto problémem a bude usilovat 

o zařazení zástupce ČIS do tohoto orgánu, aby byl zajištěn dohled nad tvorbou finančních kompenzací za diagnózy 

interních oborů. 

 

V. Různé 

 

1. Schválen dopis o možném zapojení internistů do preskripce klinické enterální výživy. 

2. Schváleno jednání o smlouvě mezi ČLS JEP a SÚKL o odměnách za posudky. 

3.  Podána informace o ceně předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2015 - informace na ČLS JEP 

4. Schváleny náklady na cestu předsedy a sekretariátu ČIS na jednání se SIS do Bratislavy. 

5. Udělena záštita ČIS akcím: Coulours of Sepsis a Klostridiový den. 

6. Schválena žádost TEVA o partnerství pro webový portál www.tevapoint.cz 

7. Schváleno zadání návrhu Thomayerovy medaile jako ocenění pro zasloužilé členy ČIS. 

8. Schválení 33 nových členů ČIS: MUDr. S. Boček (Interna Zlín), MUDr. J. Bouchnerová (FN Brno Bohunice), 

MUDr. P. Brídlová (Interna Prostějov), MUDr. E. Brunerová (Poliklinika Agel Nymburk), MUDr. M. Eid (FN 

Brno Jihlavská), MUDr. H. Fojtáchová (Interna Zlín), MUDr. S. Harčaríková (Nemocnice Hořovice), MUDr. 

O. Hlinomaz (FN u sv. Anny Brno), MUDr. T. Hoang Van (IKEM Praha), MUDr. Š. Hosťovecký (Nemocnice 

Znojmo), MUDr. J. Karlíček (Nemocnice Kroměříž), MUDr. V. Knoflíček (Nemocnice Znojmo), MUDr.  

K. Kubát (Nemocnice Litoměřice), MUDr. A. Kunová (Nemocnice Karlovy Vary), MUDr. P. Malec 

Thomayerova nemocnice Praha), MUDr. A. Mrázová (Nemocnice Karlovy Vary), MUDr. E. Pluháčková 

(Nemocnice Přerov), MUDr. J. Posker (Nemocnice Třinec), MUDr. S. Purmová (FN Brno Jihlavská), MUDr. 

V. Rota (Nemocnice Jablonec n./Nisou), MUDr. S. Rotnáglová (FN u sv. Anny Brno), MUDr. J. Seget (Slezská 

nemocnice Opava), MUDr. E. Setínková (Nemocnice Jablonec n./Nisou), MUDr. Pavel Skořepa (FN Hradec 

Králové), MUDr. E. Stoláriková (Diabetologie Praha 4), MUDr. P.Šedová (FN Brno Jihlavská), MUDr.  

I. Škarpová (MEDIFIN Praha 5), MUDr. J. Šmíd (Městská nemocnice Ostrava), MUDr. K. Šolcová 

(Nemocnice Jablonec n./Nisou), MUDr. Zlata Takáczová (Nemocnice Na Bulovce Praha), MUDr. Jana 

Tobiášová (Nemocnice Nové Město na Moravě), MUDr. J. Vlachová (Diabet. a int. ambulance Ústí nad 

Orlicí), MUDr. Z. Zajacová (Nemocnice Nový Jičín). 

9. Příští schůze výboru ČIS se bude konat ve Znojmě dne 16. 6. 2016 od 15 hodin.  

 

  

Zapsal Dr. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS 


