Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala dne 11. 9. 2019 v Praze
Přítomni: prof. R. Češka, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. J. Nedvídek, prof. H.
Rosolová, prof. M. Souček, prim. P. Svačina, MUDr. J. Škrha jr., prim. M. Tržil, prof. J. Václavík,
prof. J. Vítovec, prof. J. Widimský, za sekretariát – Ing. T. Aleksičová, M. Dolejšová, Ing.
L. Votavová
Omluveni: prim. L. Kotík, prof. M. Kvapil, MUDr. J. Orság, prof. Š. Svačina, prof. J. Škrha, prof.
J. Špinar, prof. M. Vrablík
Prof. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek.
I. Vzdělávací akce
XXVI. Kongres ČIS (17. – 20. 11. 2019, Praha, Kongresové centrum) - zajišťují prof. R. Češka
a prof. J. Widimský. Aktuálně je přihlášeno téměř 1000 účastníků. Prof. J. Widimský informoval
o schématu programu, které bude mít klasickou podobu, Kongres začne v neděli odpoledne
předsjezdovými přednáškami a firemními sympozii, po kterých bude následovat slavnostní
zahájení kongresu. Program bude začínat blokem ČIS na obecná témata:




Postgraduální vzdělávání
Možnosti zvýšení příjmů na interních ambulancích
Informační zdroje ČIS

Ostatní bloky ČIS se budou věnovat aktuálním odborným problémům ve vnitřním lékařství.
Součástí programu budou tradičně také bloky spolupracujících odborných společností, kterých je
aktuálně 21. Programový výbor tímto děkuje všem zapojeným odborným společnostem.
V programu nebude chybět ani sesterská sekce, která bude probíhat v úterý kolem poledních hodin.
Firemních sympozií je aktuálně v programu 19.
Vyznamenání a jubilea
V průběhu slavnostního zahájení budou udělena ocenění za celoživotní přínos společnosti a čestná
členství členům, kteří slaví v letošním roce významné životní jubileum. Výborem byla
odsouhlasena následující ocenění:
Zlatá medaile ČLS JEP - prim. P. Svačina
Bronzová Thomayerova medaile - prim. L. Kotík
Čestné členství společnosti – prim. J. Nedvídek, prof. M. Aschermann, Prof. J. Petrášek
Dále bude uděleno několik děkovných dopisů ČIS.
Podzimní cyklus seminářů Interna Informans – proběhne v 6 městech po celé České republice
v následujících termínech:
24. 9. Plzeň

9. 10. Brno

25. 9. Ostrava

21.10. Praha

8. 10. Liberec

24.10. České Budějovice

Program je tvořený 7 přednáškami. Více informací o programu i registraci najdete na webových
stránkách: www.interna-informans.cz

II. Evropská federace interní medicíny
V termínu 29. – 31. 8. 2019 se v Lisabonu konal výroční kongres EFIM - 18th European Congress
of Internal Medicine (ECIM). Na kongresu byl za ČIS zastoupen prof. R. Češka, který se také
zúčastní jednání General Assembly. Prof. M. Kršek a prim. Z. Monhart zatupovali ČIS na další
schůzi pracovní skupiny EFIM pro použití ultrazvukových vyšetření (USWG). V rámci kongresu
ECIM byla sekretariátem ČIS zajištěna propagace Světového kongresu interní medicíny (WCIM),
který se ČIS podařilo získat na rok 2024 do Prahy. V současné době probíhá jednání s vedením
EFIM, zda se kongres ECIM v roce 2024 přidá k světovému kongresu v Praze a bude tak v tomto
roce pouze jeden velký mezinárodní kongres interní medicíny v Praze.
V příštím roce se kongres ECIM konat nebude, neboť došlo k přesunu původního termínu.
Následují kongres ECIM se bude konat v termínu 25 - 28. 3. 2021v Malaze ve Španělsku.
Na jednání pracovní skupiny USWG se finalizoval text “position statementu“, jak by mělo
vypadat vzdělávání všech internistů v “point of care“. Byla přislíbena publikace v NEJM. Zástupci
ČIS prosadili, že je výuka v ultrazvuku nezbytnou součástí vzdělávání v interně (bude uvedeno
v článku). Tato iniciativa by měla pomoci internistům, aby měli v nemocnicích k dispozici
ultrazvuk (povinná součást postgraduálního vzdělávání). Specifikace, jak by měl lékař internista
umět ultrazvuk používat, by mohla napomoci zatraktivnění nemocniční interny i pro mladé lékaře.
V rámci skupiny se bude pracovat na dalších 2 dokumentech.
V České republice je zatím pouze jediné akreditované pracoviště pro kurz ultrazvuku (IPVZ). Kurz
zde však zatím nebyl vypsán. Brzy bude akreditován kurz na 1. LF UK (prof. Žák). Prim.
Z. Monhart nabízí lékařským fakultám možnost se na něj obrátit v případě, že by chtěly kurz
ultrazvuku organizovat na svém pracovišti.
Winter School of Internal Medicine (19. - 25. 1. 2020, Levi, Finsko) - byl jmenován MUDr. Jan
Novák z II. interny FNUSA v Brně, který účast na zimní škole získal za nejlepší prezentaci v rámci
letošní konference Dny mladých internistů.
III. Sekce Ambulantních internistů
Projednávaly možnosti zlepšení finanční situace interních ambulancí. Výbor došel k závěru, že je
potřeba jednat s pojišťovnami, aby zohlednily, že internista často pokrývá více pododborností
(kardiologie, diabetologie, atd.) je však placen pouze za internu. Výbor ČIS připraví v tomto duchu
společné stanovisko, na základě kterého by tento fakt měl být pojišťovnami zohledněn.
Regulace v interně v posledních letech nebyly uplatňovány, ale dá se očekávat, že zase začnou být
uplatňovány v nejbližší době. Ke zlepšení finanční situace by měl přispět program VZP PLUS –
HYPERTNEZE. Ten vyžaduje sledování víceméně základních hodnot, které internisté sledují
v rámci běžné kontroly, potřeba pouze administrativně pohlídat, aby byly splněny všechny
požadované hodnoty. Připomínka ČIS – kontrola očního pozadí by se měla z programu vypuštěna.
Sekretariát pošle informaci s kladným názorem výboru na tuto aktivitu všem členům.
IV. Sekce Mladých internistů
MUDr. J. Škrha informoval o 3. ročníku Semináře k atestačním otázkám pro mladé internisty,
který se bude konat 16. 10. 2019 v Braunově domě v Praze. Pro všechny členy z řad mladých
internistů je registrace zdarma. Společnost Krka na poslední chvíli odřekla sponzoring semináře.
Bylo proto nutné urychleně najít náhradní finanční prostředky, ty poskytne Nadačního fondu české
interny. Více informací o semináři najde na webu ČIS.
Výbor odsouhlasil předání vedení Sekce Mladých internistů MUDr. J. Škrhovi. Oficiálně předá
vedení současný zástupce MUDr. J. Orság na příštím výboru ČIS.

Na kongresu ČIS bude vybrán další účastník EFIM letní školy. Účast bude udělena za nejlepší
abstrakt v sekci mladých internistů. Byla stanovena hodnotící komise: prof. J. Widimský, prof.
J. Václavík, MUDr. J. Škrha.
V. Časopis Vnitřní lékařství
S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci
s nakladatelstvím FAMA a pro další spolupráci bylo vybráno nakladatelství Solen. Je kladen důraz
na ekonomizaci současného časopisu VL. V současné době již časopis nevychází v papírové formě,
ale pro členy ČIS pouze elektronicky. Nakladatelství Solen udělalo vstřícný krok a zřeklo se
časopisu Interní medicína pro praxi, který již od příštího roku nebude vycházet a bude vycházet
pouze časopis VL. Poté, co šéfredaktor prim. P. Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení
časopisu, bude ustanovena nová redakční rada. Vedením redakční rady byli pověřeni: prof. M.
Souček (předseda redakční rady), prof. H. Rosolová (výkonná šéfredaktorka), doc. D. Karásek
(další výkonný šéfredaktor). Dále byla stanovena užší redakční rada, která se skládá z následujících
členů: prim. Z. Monhart, prof. J. Václavík, prof. M. Vrablík, MUDr. H. Šarapatková, MUDr. J.
Škrha. Byla oslovena celá řada kolegů, zatím není finální podobna širší redakční rady, řada členů
bývalé redakční rady bude nadále součástí nové redakční rady časopisu VL.
Časopis VL bude od roku 2020 vycházet v elektronické formě, v papírové formě pouze pro
předplatitele a povinné výtisky, bude vycházet 8 x ročně, 64 stran se zaměřením více do
praktické části interny a méně zaměření na originální práce, které budou publikovány
převážně v elektronické formě.
Do konce roku 2019 u je časopis VL tematicky zajištěn. Prim. P. Svačina předá agendu novému
vedení časopisu. Do konce letošního roku bude cca 70 prací připravených k publikování.
Prim. P. Svačina pošle děkovný dopis všem členům bývalé redakční rady.
VI. Vzdělávání
Jsou připraveny nové otázky po kmeni. Čekáme na oficiální pokyn KOR, že můžou být zveřejněny.
Poté budou publikovány na webu ČIS. Podle nových otázek se začne zkoušet v roce 2020.
VII. Různé
1. Publikační soutěž ČIS – odsouhlasena úprava pravidel. Podmínkou účasti v soutěži bude od
následujícího ročníku členství v ČIS min. 1 rok před přihlášením.
2. Odsouhlasena “Žádost o stanovisko k aktuální situaci genetických vyšetření“, kterou vznesla
Česká neurologická společnost. Za ČIS odesláno stanovisko zpracované prof. M. Vrablíkem.
3. Udělena záštita akce “Konference Společnosti pro porty a permanentní katétry (SPPK)“, která
se koná 6. - 7. 11. 2019 v Praze.
Příští schůze výboru se bude konat v rámci XXVI. Kongresu České internistické společnosti
ČLS JEP v neděli 17. 11. 2019 v Kongresovém centru Praha. Čas jednání bude upřesněn.
Zapsal sekretariát ČIS

