
Vážení členové ČIS, 

potkalo nás štěstí, do budoucna máme pevnou hráz (kdysi míru a socializmu), nyní demokracie - 

Demokratický blok. Založil ho, a tedy šéfuje, naivním členům známý demo-krad, o jehož zásluhách (a 

výsluhách) není třeba hovořit. Prestiž podporuje ikonický kníže, jehož tvář zas tak známa není. Jinak 

spolumajitel časopisu Respekt (nikomu to nevadí) a Becherovky, obé ruku v ruce s dalším demo–kradem, 

p. Bakalou. Lékaře může zajímat, že kníže věří v léčebné účinky homeopatie. Je stejně moudrý i 

prognosticky, vyjádřil se jako ministr zahraničí: „Bez EU bychom chcípli hlady“ a ukázal se jako jasnozřivý 

politik: „Pád režimu Muammara Kaddáfího otevírá novou etapu historie svobodné Libye, která je z mnoha 

hledisek velmi důležitá pro klidný vývoj a bezpečnost celé oblasti“. Podpořil tak akci umožňující 

pravidelnou migraci a pohrdá všemi xenofoby, kteří jí nejsou nadšeni. Oba protagonisté tedy zaručují, že 

demokracie a poctivost bude v ČR zachována, i kdyby měli podnítit český Majdan. Duševní rovnováhu 

tedy (obrazně) čerpám spíše z buddhismu (co mi jiného zbývá), protože si s Mistrem říkám: „Klid, zítra 

tráva zase poroste sama od sebe.“ 

 

Přeji Vám, abyste na počátku roku 2018 svou psychiku zvládli bez buddhismu a pokud ne, tak alespoň 

pevné duševní i tělesné zdraví a úspěšný rok 2018.  

Luboš Kotík 

 

Zápis ze schůze výboru a krajských konzultantů ČIS  

(Schůze se konala 13. 12. 2017 v Praze) 

 

Přítomni za výbor a KK ČIS: prof. Češka, prim. Kotík, MUDr. Lacinová, MUDr. Nebáznivý, 

prim. Nedvídek, prof. Rosolová, prof. Souček, prim. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina, prof. 

Škrha, MUDr. Škrha jr., prim. Tržil, doc. Václavík, za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, 

Ing. Votavová. 

 

Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, prof. Filipovský, prim. Havránek, prof. Kršek, MUDr. 

Latta, doc. Martínek, prim. Monhart, MUDr. Orság, prof. Špinar, prim. Točík, prof. Vítovec, prim. 

Vojtíšek, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., prof. Zadák, prof. Zadražil, prim. Žák 

 

Prof. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek. 

 

 

I. Vzdělávací akce domácí i mezinárodní 

 

O průběhu XXIV. kongresu ČIS v Praze (29. 10. - 1. 11. 2017) referoval za organizační výbor 

prof. Češka. Kongres měl rekordní účast, více jak 2000 osob a byl účastníky dobře hodnocen. 

Skončil zatím ještě neuzavřeným, ale výrazným, kladným hospodářským výsledkem. Schválena 

odměna organizátorům. 

 

XXV. kongres ČIS v Brně (19. – 22. 9. 2018) naplňuje jubileum čtvrtstoletí pořádání kongresů 

ČIS. Programové a ekonomické zajištění prof. Souček, prostory i ubytování jsou rezervovány. 

 

3rd Prague European Days of Internal Medicine, a současně nově i Pražské Evropské Dny 

Interní Medicíny, (PEDIM) Praha (31. 5. – 1. 6. 2018) v Hotelu Diplomat. Zajištění programu 

a ekonomiky: prof Češka a prof Widimský. Bude pokryto široké spektrum všeobecné interní 

medicíny, zaostřeno na metabolická a kardiovaskulární témata. Také bude zařazena iniciativa 

„Choosing Wisely“. Současně s mezinárodní sekcí v angličtině bude probíhat paralelně i nezávislá 

část kompletně v češtině. Jedná se o nový koncept, účastníci české části budou mít samozřejmě 

odlišný kongresový poplatek, v případě zájmu jim bude umožněn přístup i na přednášky 

mezinárodní části. 

 

https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Libye&action=edit&redlink=1


Interna Informans - pod tímto názvem již tradičně proběhne na jaře 2018 na řadě míst v ČR 

cyklus seminářů na aktuální témata v interně. Uvádíme přehled termínů a míst konání: 20. 3. 2018 

Jihlava (Hotel Gustav Mahler), 27. 3. 2018 Olomouc (Hotel NH Collection), 28. 3. 2018 Plzeň 

(Hotel Angelo), 3. 4. 2018 Ústí nad Labem (Hotel Clarion Congress), 5. 4. 2018 Brno (Hotel 

International), 10. 4. 2018 Praha (Nová budova Národního muzea). 

 

Kongres České kardiologické společnosti (6. - 9. 5. 2018, Brno) - ČIS byla vyzvána 

k uspořádání bloku/ů/ – navržena témata sepse, do sekce „pro a proti“ - problematika stentů v 

koronárním a renálním cévním řečišti. Další návrhy je třeba dodat programovému výboru 

kongresu ČKS do 10. 1. 2018. 

 

Další vzdělávací akce:  

 Šonkův den (25. 1. 2018, Praha) - pořádá III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze.  

 12. celostátní seminář ČIMS (22. 3. 2018, Plzeň) - garant prof. Rosolová.  

 XIII. konference ambulantních internistů Olomouc, IX. Olomouc kazuistická  

(15. – 16. 3. 2018, Olomouc) -  organizuje společnost Solen a časopis Interní medicína pro 

praxi.  

 XVI. Symposium arteriální hypertenze: současné klinické trendy (4. 4. 2018, Praha) 

- garant: prof. Widimský. 

 Šobrův den - XXXII. konference o hyperlipoproteinemiích (6. 6. 2018, Praha) - pořádá 

Centrum preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Česká 

společnost pro aterosklerózu. 

 XXXVII. dny mladých internistů (7. – 8. 6. 2018, Martin) – organizuje společně SIS a 

ČIS, garant: prof. Mokáň. Členové výboru i krajští konzultanti byli vyzváni k tomu, aby 

podpořili účast ze svých pracovišť a regionů. 

 

Zahraniční spolupráce:  

Výbor ČIS považuje za jeden ze základních úkolů rozvíjet spolupráci se zahraničními 

partnerskými společnostmi a se společnostmi nadnárodními, které konají v příštím roce následující 

vybrané akce: 

 American College of Physicians (ACP) - Internal Medicine Meeting, New Orleans (19. - 

21. 4. 2018) 

 European Federation of Internal Medicine (EFIM) - 17th European Congress of 

Internal Medicine (ECIM), Wiesbaden (30.8. – 1. 9. 2018) 

 International Society of Internal Medicine (ISIM) - 34th World Congress of Internal 

Medicine (WCIM), Kapské Město (18. – 21. 10. 2018) 

Schválena podpora aktivní účasti sekretariátu na akcích spolupracujících zahraničních společností. 

Zástupci zahraničních společností se budou recipročně účastnit akcí ČIS.  

 

II. Volby do výboru ČIS 

 

O výsledcích 1. kola referovala p. M. Dolejšová - členka volební komise. V proběhlém I. kole byla 

návratnost jen 10 %. Na prvních 30 místech se umístili (v pořadí podle počtu získaných hlasů): 

prof. MUDr. R. Češka, CSc., prof. MUDr. M. Souček, CSc., prim. MUDr. L. Kotík, CSc., prof. 



MUDr. J. Widimský, jr. CSc., doc. MUDr. M. Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Svačina, prim. MUDr. 

Z. Monhart, Ph.D., prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. 

MUDr. J. Špinar, CSc., prim. MUDr. J. Nedvídek, MUDr. J. Lacinová, prof. MUDr. J. Vítovec, 

CSc., MUDr. J. Orság, doc. MUDr. J. Václavík, Ph.D., prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., prof. MUDr. 

J. Zadražil, CSc., MUDr. J. Škrha, jr., prof. MUDr. P. Dítě, DrSc., prim. MUDr. J. Točík, prim. 

MUDr. J. Dolina, prof. MUDr. M. Kršek, CSc., prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., doc. MUDr. 

A. Martínek, CSc., MUDr. Milan Tržil, doc. MUDr. D. Karásek, CSc., prof. MUDr. P. Horák, 

CSc., MUDr. J. Latta, prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MUDr. J. Laštůvka. Těchto 30 kandidátů 

postupuje do druhého kola. 

 

Pro revizní komisi do druhého kola postupuje 8 kandidátů: doc. MUDr. J. Václavík, Ph.D., MUDr. 

M. Tržil, prim. MUDr. Z. Monhart, Ph.D., MUDr. J. Orság, prim. MUDr. L. Kotík, CSc., prim. 

MUDr. J. Nedvídek, doc. MUDr. M. Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.   

V druhém kole výbor věří ve vyšší účast, což je tradicí. V první polovině ledna bude rozeslána 

kandidátka pro kolo druhé s návratností do 28. 2. 2018. Příští schůze výboru se účastní členové 

současného i nově zvoleného výboru a proběhnou volby do jednotlivých funkcí. 

 

III. Postgraduální vzdělávání 

 

Referoval pro Souček, jako předseda akreditační komise pro Vnitřní lékařství. Na 4. ledna 2018 je 

naplánována schůzka předsedů AK se zástupci ministerstva, kde by měla být schválena definitivní 

podoba interního kmene, pod nějž spadá celkem 20 odborností. Jsou ještě očekávány zásadní 

připomínky. Kmen bude zakončen zkouškou, které by se měl účastnit školitel. Tiše jsme se tedy 

vrátili k první atestaci. Zde je vhodné připomenout, že když VR ČLK pod vedením Dr. Ratha 

rozhodla o zrušení původního systému dvou atestací (údajně požadavek EU), na protest z Vědecké 

rady odstoupil prof. K. Horký. Výbor pokládá za úspěch, že v podzimním termínu atestovalo 51 

internistů, což ukazuje slušný zájem o obor.     

 

 

IV. Sekce ambulantních internistů 

 

Dr. Lacinová podala zprávu ze Sjezdu ambulantních internistů v říjnu v Průhonicích. Zde bylo 

sestaveno prohlášení, že je třeba zajistit, aby byla každoročně pravidelně navyšována hodinová 

úhrada práce lékaře o 10%. Limitační vzorce na rok 2018 omezují uplatnění tohoto pravidla. Je 

nutné bojovat o mizení rozdílu mezi prací uhrazenou a vykazovanou. V rámci ČLK bude zřízena 

komise pro novou kalkulaci režijních nákladů, které jsou již léta nezměněny, zatímco reálné 

náklady rostou. 

 

V. Sekce mladých internistů 

 

Ze soutěže mladých internistů na ČIS kongresu v Praze vyšla vítězně MUDr. Monika Kamasová 

z Olomouce, která se tedy zúčastní letní školy ESIM. ČIS uhradí kompletně náklady její účasti. 

Sekretariát ČIS ve spolupráci s garanty odborného programu z řad mladých internistů (MUDr. 

Orság a MUDr. Škrha) zorganizoval 14. 12. 2017 v Praze první ročník Semináře k atestačním 

otázkám pro mladé internisty. Na akci je potvrzeno 40 účastníků. 

 

 

VI. Časopis Vnitřní lékařství 

 

Vyšlo první monotematické číslo časopisu věnované pneumologii. Připravují se další 

monotématická čísla z dalších interních oborů. 



 

S Českou pneumologickou společností bude projednána možnost odběru časopisu pro jejich 

členskou základnu. Šéfredaktor prim. Petr Svačina předložil ediční plán pro rok 2018. Současný 

náklad časopisu je kolem 2500 výtisků.  

 

VII. Různé 

 

1. Schválena podpora realizaci projektu ČIS: Srdeční selhání - problém internisty. Jedná se o 

přípravnou fázi projektu připraveného ve spolupráci s Českou kardiologickou společností a 

Českou asociací srdečního selhání. Bude se jednat o systém seminářů, videí a tiskových 

konferencí.  

 

2. Schválena aktualizace tváře webových stránek ČIS www.interna-cz.eu, které by měly být 

atraktivnější a přehlednější. 

 

3. Prim. Kotík podal zprávu o zřízení nových webových stránek ČLK  www.nasezdravotnictvi.cz, 

což je platforma pro necenzurovanou informaci směřovanou k veřejnosti. Zde mohou být 

prezentovány problémy zdravotnictví bez zásahu politicky deformovaných médií. Samozřejmě je 

žádoucí zde uveřejňovat populární články zejména týkající se zdravého životního stylu i jako 

náprava často nesmyslných doporučení v nejrůznějších časopisech.  

 

4. Bylo schváleno přijetí 26 nových členů ČIS: Balážová Zuzana (FN Brno), MUDr. Bílková Mária 

(Nemocnice Litoměřice), MUDr. Čapek Bronislav (SZZ Krnov), MUDr. Foltín Jiří (Nemocnice 

Prachatice), MUDr. Gončarová Kateřina (FN Brno), MUDr. Grenar Petr (Thomayerova 

nemocnice Praha), MUDr. Hendrichová Klára (FNKV Praha), MUDr. Hrnčiříková Adéla 

(Klatovská nemocnice), MUDr. Hrnčířová Edita (Moje ambulance Praha), všeob. sestra Jurečková 

Věra (ZZMV Praha), MUDr. Kalčíková Marie (Nemocnice Znojmo), MUDr. Konvička Petr 

(Nemocnice Přerov), MUDr. Krištofová Judita (Chrudimská nemocnice), MUDr. Kučerová Hana 

(FN Plzeň), MUDr. Moutvičková Alena (Privátní praxe Soběslav), MUDr. Nguyen Tien Hao 

(Nemocnice Děčín), MUDr. Prifti Arber (Vítkovická nemocnice Ostrava), MUDr. Sepši Milan 

(FN Brno), MUDr. Sotáková Viera (VFN Praha), MUDr. Stejskalová Eva (Nemocnice Na Bulovce 

Praha), MUDr. Šatný Marek (VFN Praha), MUDr. Šrajerová Iveta (Nemocnice Jablonec nad 

Nisou), MUDr. Štrauch Branislav (VFN Praha), MUDr. Vomáčka Zdeněk (Kardiologie a interna 

s.r.o. Olomouc), MUDr. Wotkeová Barbora (PriMedic Praha), MUDr. Žůrková Iveta (Nemocnice 

Znojmo). 

 

Vzhledem k někdy delšímu intervalu mezi dvěma zasedáními výboru ČIS, čekají žádosti o členství 

na schválení zbytečně dlouho. Bylo tedy rozhodnuto, že sekretariát rozešle jednou za měsíc jména 

nových žadatelů o členství elektronicky členům výboru a schválení proběhne elektronicky. 

 

5. Příští společná schůze nového a současného výboru ČIS proběhne 14. března 2018 ve 13:00 

hod. Místo bude upřesněno. 

 

Prof. Češka poděkoval současnému výboru za práci pro společnost v uplynulém volebním období. 

 

 

Zapsal MUDr. Kotík a sekretariát ČIS 

http://www.interna-cz.eu/
http://www.nasezdravotnictvi.cz/

