Vážení členové ČIS,
vždycky jsem zastával názor, že kdo má v občanském nebo profesním životě z něčeho strach, ztrácí
nejen duševní pohodu, ale jako vězeň svého strachu i svobodu rozhodování. V posledních letech ve mně
začal poprvé hlodat profesní strach. Nejsou sestry, někde ani lékaři, nejsou volná lůžka, nejsou místa na
JIP. Jako člen komise, která řeší stížnosti na interní obor vidím jak snadno někteří soudní znalci, většinou
z jiných oborů než interna, dokážou bez mrknutí neoprávněně označit postup kolegů za non lege artis a
ti čelící trestnímu oznámení žádají o posudek na obranu osobnosti lékaře. Přítomen soudnímu jednání,
kde šlo žalující straně naštěstí jen o peníze, vida nekompetentnost a zaujatost soudkyně proti
zdravotnictví jsem si ujasnil, že spravedlivý rozsudek nelze očekávat. Uvědomil jsem si, že
v současných podmínkách pacient ve mně nevyvolává jen žádoucí empatii, ale i pocit potenciálního
ohrožení. Ztratil jsem radost z výkonu povolání a významně jsem omezil své profesní působení. Přeji
všem kolegům, aby mé pocity byly jen výhradně mou osobní fobií.
Luboš Kotík

Zápis ze společné schůze odstupujícího a nově zvoleného výboru ČIS
(Schůze se konala 14. 3. 2018 v Praze)

Přítomni za odstupující a nový výbor ČIS: prof. Aschermann, prof. Češka, prim. L. Kotík,
prof. Kvapil, Dr. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. Nedvídek, prof. Rosolová, prof. Souček,
prim. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina, MUDr. J. Škrha jr., prim. Tržil, doc. Václavík, prof.
Vítovec, doc. Vrablík, prof. J. Widimský, jr., za sekretariát – Ing. Aleksičová, M. Dolejšová,
Ing. Votavová
Omluveni: prof. Dítě, Dr. Orság, prof. Škrha, prof. Špinar
Prof. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek.
Minutou ticha bylo vzpomenuto památky zesnulé doc. MUDr. Jany Musilové, dlouholeté
členky výboru ČIS.
Prof. Češka poté poděkoval za odvedenou práci členům odstupujícího výboru ČIS.

I. výsledky voleb do výboru ČIS a zpráva revizní komise za rok 2017
Volební komise pracovala ve složení prim. Havránek, doc. Špác, doc. Zlatohlávek,
M. Dolejšová. Podle zápisu volební komise referovala M. Dolejšová o výsledcích.
Ve druhém kole byla návratnost 724 obálek a do výboru pro funkční období 2018 – 2022 bylo
zvoleno následujících 15 členů ČIS (uvedeno v pořadí od nejvyššího počtu obdržených hlasů):
prof. R. Češka, prim. L. Kotík, prof. M. Souček, doc. M. Vrablík, prof. J. Widimský, jr., prim.
Z. Monhart, MUDr. J. Lacinová, prim. P. Svačina, prof. J. Vítovec, prof. H. Rosolová, prof. J.
Špinar, prof. M. Kvapil, doc. J. Václavík, prim. J. Nedvídek, prof. J. Škrha.
Do revizní komise byli zvoleni: MUDr. J. Orság, prof. Š. Svačina, MUDr. M. Tržil.
Prof. Češka poděkoval členům volební komise za náročnou práci při sčítání hlasů v prvním a
druhém kole a na návrh výboru byla členům komise schválena odměna.

Poté bylo přikročeno k tajným volbám pro obsazení funkcí v nově zformovaném výboru ČIS
s těmito výsledky: předseda prof. Češka, 1. místopředseda prof. J. Widimský, jr.,
2. místopředseda prof. Souček, 3. místopředseda prof. Špinar, vědecký sekretář prim. L. Kotík,
pokladník prim. P. Svačina.
Revizní komise si zvolila jako předsedu Dr. J. Orsága.
Doc. Václavík předložil výboru Revizní zprávu s výsledky hospodaření společnosti za rok
2017. Hospodaření skončilo celkovým přebytkem 593 258 Kč a revizní zpráva byla přijata bez
připomínek.

II. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní
XXV. kongres ČIS v Brně (19. – 22. 9. 2018) – referoval prof. Souček. Tradičně bude umístěn
ve veletržním komplexu, hlavní sponzor je zajištěn a pracuje se na programové skladbě. Výbor
doporučil, aby podle časových možností byla do programu zařazena problematika urgentních
příjmů a organizace péče o nemocné v mimopracovní době praktických lékařů. Navrženo
zařadit přednášku Dr. Poláka z nemocnice v Příbrami. Podrobné informace sledujte na
www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2018.
3rd Prague European Days of Internal Medicine/Pražské evropské dny interní medicíny
(PEDIM), Praha (31. 5. – 1. 6. 2018) organizují za ČIS prof. Češka a prof. J. Widimský, jr.,
účastníci z ČR budou významně zvýhodněni z hlediska registračního poplatku. Akci zaštiťuje
EFIM. Aktivní účast na konferenci je stále možná, deadline pro zasílání abstrakt byl prodloužen
do 1. 5. 2018. Aktuální informace jsou dostupné na www.pedim2018.org.
19. Interna Informans – na jaře probíhá tradiční cyklus aktuálních sdělení pro internisty,
podrobné údaje o programu, termínech a místu konání na www.interna-informans.cz.
XVI. sympozium arteriální hypertenze, 4. 4. 2018, Novoměstská radnice Praha 2.
Srdeční selhání – problém internisty – cyklus seminářů začíná 10. 5. 2018 v Plzni a poté bude
pokračovat v Brně (15.5.), Ostravě (5.6.) a Praze (19.6.), program naleznete na
www.hf-interna.cz
Kongres České kardiologické společnosti v Brně, 6. - 9. 5. 2018 – v programu kongresu jsou
dva bloky ČIS: 1) Intervenční léčba stabilní ICHS? Příběh pokračuje (7. 5. od 8:30) přednášející
(bez titulů) – O. Hlinomaz, L. Kotík, předsedající - J. Václavík; 2) Polymorbidní kardiak.
Otazníky, omyly, jistoty a nejistoty interní praxe (8.5. od 8:30) přednášející - M. Lukáš,
V. Kolek, Z. Monhart, předsedající - R. Češka, M. Souček.
Šobrův den – Praha 6. 6. 2018, XXXII. konference o hyperlipoproteinemiích, Lichtenštejnský
palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Dny mladých internistů 2018 v Martině, 7. - 8. 6. 2018, nejlepší prezentace autora z ČR bude
tradičně odměněna účastí na Zimní škole EFIM. Konečný termín pro přihlášky je 31. březen
2018, počítá se však s jeho prodloužením.

17th European Congress of Internal Medicine, Wiesbaden, 30. 8. – 1. 9. 2018, účast se
doporučuje především mladým internistům, kteří zde mohou navázat kontakty s evropskými
kolegy.
4th EFIM Day, Brusel, 16. 3. 2018, na tuto spíše organizační akci byli výborem vysláni
doc. Vrablík, prim. Monhart a Dr. Škrha, jr. Proplacení nákladů na cestu bylo výborem
schváleno. Při této příležitosti informoval prof. Češka o zvýšení členských poplatků pro EFIM
o 5 %.
34th World Congress of Internal Medicine (WCIM), Kapské Město, 18. – 21. 10. 2018,
aktivně se účastní s přednáškou prof. Češka, který má cestu zajištěnou mimo prostředky ČIS.
Zájemci z řad členů výboru, kteří mají zájem o účast, se mohou hlásit na sekretariát. Včasná
registrace končí 31. 3. 2018. Schváleny náklady na účast prim. Monharta.

III. Postgraduální vzdělávání
Prof. Souček a prim. Monhart referovali o práci akreditační komise pro Vnitřní lékařství. Návrh
interního kmene byl zveřejněn v 10. čísle časopisu Vnitřního lékařství. Kmen bude trvat 30
měsíců a bude zakončen ústní zkouškou. Vnitřní lékařství obhájilo svůj význam pro vzdělávání
lékařů, protože ho bude absolvovat 17 odborností. Nicméně MZ ČR ještě nevydalo oficiální
vyhlášku, kterou by kmen definitivně uvedlo do praxe. Podle členů akreditační komise bude
také třeba reakreditovat všechna pracoviště na tento nový program, ačkoliv předchozí
akreditační kolo skončilo v červenci 2017. Výbor podpořil návrh, aby se tato nesmírně
byrokratická procedura již neopakovala a bylo paušálně vyhlášeno, že nedávno provedené
akreditace platí i pro nový program. Nicméně přes MZ ČR tento návrh asi není průchodný.
Je třeba uklidnit mladé lékaře, že akreditace budou pracovištím uznány zpětně a není třeba se
zneklidňovat, že část praxe na pracovišti, které nemá akreditaci na nový program, nebude
uznána. V tomto smyslu zpracují zprávu do časopisu Vnitřní lékařství prim. Monhart a doc.
Vrablík.
Je též snaha, aby kurzy týkající se první pomoci, radiační ochrany a legislativy byly nahrazeny
dálkově absolvovatelným e-learningem.
V dalším vzdělávání po kmeni je preferován zájem, aby většinu vzdělávání bylo možno
absolvovat na mateřském pracovišti a minimalizovat nutnost stáží na klinikách. Pokud budou
na oddělení specialisté jednotlivých podoborech interní medicíny uvedených ve vzdělávacím
programu, je vhodné, aby to bylo uznáno jako praxe a v některých případech bude snad možno
stáž absolvovat i v nejbližší specializované ambulanci příslušného podoboru.

IV. Sekce ambulantních internistů
Řešení problematiky revize smluv ambulantní sféry s pojišťovnami, což je poměrně složitá
právní otázka, delegovala Sekce ambulantních internistů na ČLK a Sdružení ambulantních
specialistů. Jen tyto dvě organizace mají dost kompetencí a sil tuto problematiku řešit.

V jednání o úhradách je dále snaha prosadit, aby úhrady ambulantních internistů respektovaly
Úhradovou vyhlášku a Seznam výkonů bez zkreslení tzv. kalkulačním vzorcem.
Výbor podpořil návrh Dr. Lacinové, aby součástí postgraduálního výcviku ve Vnitřním
lékařství byla část věnovaná praktické výuce základů ultrasonografie, zejména břicha, srdce a
žil tak, aby byl internista schopen použít UZ vyšetření v rychlé orientační diferenciální
diagnostice. Jakým způsobem toto řešit je tématem pro akreditační komisi. Bylo by také třeba,
aby se takové orientační UZ vyšetření dalo vykázat jako výkon pojišťovně.

V. Časopis Vnitřní lékařství
O redakčním plánu referoval prim. P. Svačina. Pro zvýšení atraktivity a pro účely
postgraduálního vzdělávání v interně je hotova již řada monotématických čísel věnovaných
jednotlivým podoborům interní medicíny a čísla částečně zaměřena i na složitější atestační
otázky.

VI. Publikační soutěž ČIS
Připomínáme možnost přihlásit monografii vyšlou v roce 2017 s interním zaměřením do
publikační soutěže ČIS, kde jsou stanoveny odměny v hodnotě 30 000, 20 000 a 10 000 Kč za
první 3 oceněná místa.
Současně je možno přihlásit původní článek autora do 35 let, kde je nejlepší práce oceněna
částkou 10 000 Kč.
Autoři mohou své přihlášky a publikace zasílat na sekretariát ČIS info@interna-cz.eu, Sokolská
31, 120 00 Praha 2.
Upozorňujeme na změnu uzávěrky přihlášek do 15. května 2018.
Podmínkou je členství autorů v ČIS.

VII. Různé
1. Prim. Kotík nominován do komise k projednání stížnosti na Nemocnici sv. Zdislavy
2. Schválena spolupráce na projektu screeningu Fabryho choroby u nemocných s pokročilými
poruchami srdečního rytmu. Příslušní experti budou požádání o článek do časopisu
Vnitřního lékařství.
3. ČIS schválila záštitu projektu „Do práce na kole“.
4. Za ČIS byl odeslán dopis předsedovi vlády ČR ohledně „protikuřáckého zákona“.
5. ČIS bude spolupracovat na volbě témat a výběru přednášek pro VII. Český transplantační
kongres, který se bude konat v Olomouci 15. - 16. 10. 2018.
6. Výbor pověřil doc. Vrablíka, aby projednal nabídku Madical Collection, což je databáze
medicínských ilustrací, která je nabízena lékařům zdarma, zda neobsahuje nějaký skrytý
závazek.

7. Dodatečně schválena záštita konferenci Colours of Sepsis pořádané 30. 1. - 2. 2. 2018
v Ostravě a Jarního mezioborového sympozia společnosti Novartis konaného 9. - 10. 3.
2018 v Praze.
8. Schválena záštita IV. Klostridiového dne pořádaného 19. 5. 2018 v Olomouci. Pořadatelé
budou požádáni o článek do časopisu Vnitřní lékařství.
9. Doporučeno dále jednat s představiteli „urgentní medicíny“ o organizaci příjmu nemocných
s akutními stavy k hospitalizaci.
10. Schváleni noví členové ČIS: MUDr. Mahya Ammar (Nemocnice Kadaň), MUDr. Klára
Bochníčková (FN Brno), MUDr. Khrystyna Didenko (Nemocnice Rakovník), MUDr.
Marta Drobiličová (Nemocnice Valtice), MUDr. Jan Horáček (FVZÚO Hradec Králové),
MUDr. Lucia Hrnčířová (EDUMED Náchod), MUDr. Martin Hudec (FN Brno), MUDr.
Volodymyr Khaliavkin (Nemocnice Rakovník), MUDr. Petra Kňažeková (Krajská
zdravotní), MUDr. Jan Kordík (Nemocnice Ústí nad Labem), Mgr. Lucie Křáková (FN
Ostrava), MUDr. Terezie Kuncová (FN Brno), MUDr. Mária Macseková (FN Brno),
MUDr. Hana Mašková (FN Brno), MUDr. Josef Mraštík (Poliklinika ZZMV Praha),
MUDr. David Pospíšil (FN Brno), Emílie Řezníčková (NMSKB Praha), MUDr. Markéta
Straňáková (Nemocnice Ostrava), MUDr. Tereza Varady (Nemocnice Ostrava), MUDr,
Ondřej Vašíček (Vojenská nemocnice Olomouc), MUDr. Janka Viechová (Poliklinika
Praha 2), MUDr. Kristýna Adámková (FN Brno), MUDr. Kristýna Bretová (KN Liberec),
MUDr. Pavlína Kamlerová (Nemocnice Ostrava), MUDr. Michal Koreň (UN Bratislava),
MUDr. Monika Lásková (Nemocnice Na Bulovce Praha), MUDr. Zdeněk Lys (FN
Ostrava), MUDr. Jana Macugová (Nemocnice Nový Jičín), MUDr. Alice Mottlová
(Nemocnice Na Bulovcxe Praha), Doc. MUDr. Jiří Pařenica (FN Brno).
Schvalování probíhá korespondenčně jednou měsíčně, aby nebyla prodleva v přijímání
nových členů.

Příští schůze výboru ČIS se bude konat 23. 5. 2018 ve 13 hodin v Praze (Autoklub ČR,
Opletalova, Praha 1)

Zapsal prim. Kotík a sekretariát ČIS

