Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala dne 17. 11. 2019 v Praze

Přítomni: prof. Richard Češka, prim. Luboš Kotík, MUDr. Jana Lacinová, prim. Zdeněk
Monhart, prim. Jan Nedvídek, prof. Hana Rosolová, prof. Miroslav Souček, prim. Petr Svačina,
prof. Štěpán Svačina, prof. Jan Škrha sr., MUDr. Jan Škrha jr., prim. Milan Tržil, prof. Jan
Václavík, prof. Jiří Vítovec, prof. Michal Vrablík, prof. Jiří Widimský,
za sekretariát – Ing. Tatjana Aleksičová, Milena Dolejšová, Ing. Lucie Votavová
Omluveni: prof. Milan Kvapil, MUDr. Jiří Orság, prof. Jindřich Špinar
Prof. R. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze výboru bez připomínek.
I. Vzdělávací akce
Proběhl podzimní cyklus seminářů Interna Informans. Prof. R. Češka s potěšením
konstatoval, že účast byla hojná a převažovaly mladší věkové kategorie lékařek a lékařů. Po
debatě o příštím umístění seminářů bylo uzavřeno, že by se tato akce měla konat nejen ve
velkých centrech, ale i ve středně velkých městech ČR.
XXVI. Kongres ČIS (17. – 20. 11. 2019, Praha, Kongresové centrum) - prof. J. Widimský
referoval o přípravě kongresu, která byla náročná, ale úspěšná. Účast se zdá být rekordní,
očekává se, že by počet registrací mohl dosáhnout 2000 osob. Svědčí to o tom, že Kongres
interní medicíny obsahuje novinky z 20 podoborů, takže je možno se poučit o aktuálním dění
v řadě oborů, což internista, ale i praktičtí lékaři potřebují. Prof. J. Widimský děkuje všem
organizátorům jednotlivých odborných sekcí. Všichni byli pozváni na slavnostní zahájení
kongresu, které moderuje pan Ladislav Špaček. Byla stanovena komise pro hodnocení aktivní
účasti mladých internistů. Složení komise: prof. J. Widimský, prof. J. Václavík, Dr. J. Škrha,
jr. Vítěz z řad mladých internistů bude mít hrazenu účast na letní škole ESIM ve Španělsku.
Kongres České kardiologické společnosti (17. - 20. 5. 2020, Brno) - ČIS byla opět vyzvána
k sestavení tematického bloku, kde náplň musí být zaslána organizátorům do 5. 1. 2020.
Schválen návrh Dr. J. Orsága, aby náplň tvořily přednášky zaměřené na styčné plochy
kardiologie a vnitřního lékařství. Mohlo by se jednat o tzv. kardiorenální syndrom, postižení
jater ve vztahu k srdečním onemocněním a endokrinní poruchy a jejich vliv na srdeční
patologii.
Návrh bloku ČIS:
1) Kardiorenální syndrom
2) Kardiohepatální syndrom
3) Kardioendokrinologie – srdce a endokrinní onemocnění
Témata jsou tímto stanovena a konkrétní přednášky včetně přednášejících se dořeší do 5. 1.
2020.
XXVII. Kongres ČIS (18. - 21. 11. 2020, Brno – Výstaviště) - hlavní organizátorem je prof.
M. Souček. Termín je zajištěn a příprava byla úspěšně započata.

II. Sekce mladých internistů
MUDr. J. Škrha, jr. referoval o činnosti. Dne 16. 10. 2019 proběhl v Praze v Braunově domě
Seminář k atestačním otázkám za účasti 50 lékařů, kteří akci hodnotili jako velmi přínosnou.
Celkem zaznělo šest přednášek na zajímavá témata z interny. Akce má pozitivní ohlasy a měla
by mít tedy pokračování. Je třeba ji do budoucna zajistit finančně. Letošní ročník finančně
zajistil Nadační fondu české interny.
Rozsáhlejší diskuse se rozvinula kolem Dnů mladých internistů. V pořádání se střídá Olomouc
a slovenský Martin. V roce 2020 proběhne akce na Slovensku. Zdá se však, že účast v Martině
z české strany se stabilně zmenšuje, a tak se uvažuje o omezení akce na Olomouc s určitou
změnou programu tak, aby náplní byla nejen prezentace původních prací, ale ke zvýšení
atraktivity i část edukační. Navrhováno i možné spojení se Seminářem k atestačním otázkám.
O koncepci budou mladí internisté ještě dále uvažovat. Především bude samozřejmě záležet
na názoru prof. Horáka a prof. Zadražila a situace bude diskutována i s vedením Slovenské
internistické společnosti.

III. Časopis Vnitřní lékařství
Časopis Vnitřní lékařství prochází zásadní změnou, poslední číslo v tradičním pojetí vyjde
v prosinci t.r. a je připraveno. V této souvislosti poděkováno prim. P. Svačinovi za dlouholetou
práci šéfredaktora této úspěšné odborné publikace. Od roku 2020 bude vydávání časopisu
zajištěno společností Solen a dojde k fúzi s časopisem Interní medicína pro praxi. Po spojení
obou časopisů ponese časopis název Vnitřní lékařství. Na zasedání redakční rady bylo uvedeno,
že první dvě čísla pro příští rok jsou připravena. Časopis bude více směřován k praktickým
otázkám a bude vycházet 8x ročně. Každé číslo bude tvořit jednak část tištěná, jednak doplňující
e-verze. Všichni členové České internistické společnosti mají nárok na elektronickou verzi
celého čísla všech vydání zdarma. Časopis bude dostupný na webu a kdo bude mít zájem o
tištěnou verzi, bude si jí moci objednat za zvláštní příplatek. Výkonní šéfredaktoři budou prof.
H. Rosolová a doc. D. Karásek.

IV. Sekce ambulantních internistů
Dr. Lacinová informovala výbor o vývoji úhrad práce ambulantních internistů. Podařilo se
docílit stavu, že nejnižší hodnota bodu bude jedna koruna (někteří internisté spadli s úhradou
pod tuto hodnotu) a rozdíl k hodnotě 1Kč bude zpětně uhrazen i za rok 2018 a to přinejmenším
VZP. Jednání s ostatními pojišťovnami probíhá. Dohodovací řízení skončilo dohodou, která
dále navyšuje hodnotu bodu dle vyhlášky.
Dne 18. 11. 2019 byl založen profesní spolek Sdružení ambulantních internistů (SAI). Jeho
předsedkyní byla zvolena MUDr. Miroslava Aszalayová. Hlavním cílem SAI je být silným a
respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101
interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu
pro rozvoj oboru.

V. Různé
1) Výbor projednal připomínku vedoucích pracovníků některých menších nemocnic, které
nemohou dostat akreditaci ke školení interního kmene, protože nesplňují požadavek vyhlášky
hovořící o nutnosti mít v areálu chirurgické oddělení a ARO. Zástupci akreditační komise ve
výboru si zjišťovali, kolika nemocnic v ČR se to dotýká, jedná se asi o 7 – 10 zařízení. Toto
omezení nevychází z požadavku ČIS ani akreditační komise. Současně není pro změnu
vyhlášky, a to z následujících důvodů: nemocnice nemající v areálu chirurgické oddělení
nemohou mít zcela neselektovaný příjem, protože pacienti odmítnutí na chirurgii při bolestech
břicha pro nepřítomnost akutní chirurgické komplikace nepřicházejí na interní oddělení
k došetření. Nepřítomnost ARO oddělení může být nahrazena multioborovou JIP, kde alespoň
jedno lůžko má nejvyšší stupeň úhrady s možností řízené ventilace. Jinak by se do nemocnice
nedostávaly závažné stavy, protože by jejich výbava byla k léčbě nedostatečná a opět by byla
nutná preselekce pacientů, kteří by byli zaváženi primárně jinam. V těchto nemocnicích tedy
mohou pracovat lékaři s ukončeným kmenem a mohou být dále vzděláváni v druhé etapě
vzdělávání k atestaci, protože širší zkušenosti již mají za sebou. Je pravdou, že v některých
odlehlých regionech mohou tak narůst problémy s lékařským personálem, protože nebude
možno přijímat absolventy. Povinnost zajistit péči v těchto oblastech má MZ ČR společně
s plátci péče, u kterých si klienti platí pojištění. ČIS považuje za důležité, aby byla v regionech
zajištěna péče, nesmí být zajišťovaná na úkor kvality vzdělávání a bude žádat zodpovědné
instituce, aby tyto nezbytné nemocnice byly preferovány zvýšením úhrad, a tak mohly získat
lékaře na zvýhodněné platové podmínky.
2) Výbor schválil záštitu následujících odborných akcí:
PRO.MED.CS sympozium (kardiohepatologie), Podbanské, 16. – 19. 1. 2020
PragueONCO 2020 (prof. Petruželka), Praha, 29. – 31. 1. 2020
Pfizer MasterClass 2020, Brno, duben 2020
Klostridiový den, 6. ročník, FN Motol - 16. 5. 2020
17. ročník Hypertenzního dne 8. 4. 2020
3) Pracovnice sekretariátu informovaly o nových webových stránkách ČIS s adresou
www.cisweb.cz. Požadavky na zařazení informací apod. je možno zasílat přímo sekretariátu
ČIS.
4) Setkání se sponzory ČIS se bude konat 5. 2. 2020, účast funkcionářů výboru v co nejširším
zastoupení je vítána. Místo bude upřesněno.
5) Výbor neschválil navázání spolupráce s organizací Billanc Partners zabývající se
zprostředkováním pracovních příležitostí.
6) Schválena odměna pracovnicím sekretariátu ČIS na konci roku 2019.
7) Specializační vzdělávání – mění se struktura, budou zkoušky po kmeni, všechny fakulty
budou zkoušet po kmeni, začíná se od konce listopadu, týká se 17 podoborů. Všechny lékařské
fakulty mají již vypsané termíny. Jsou najmenovány komise za všech 8 lékařských fakult.

Vyhláška o zkouškách, která vyšla před 14 dny je jen dočasná a bude se muset novelizovat, aby
vznikl určitý konsenzus. Jsou k dispozici trojotázky, celý proces je velmi složitý. Na
jednotlivých klinikách, která budou zkoušet, už mají zadány termíny a nyní přiřazují zkoušející
na jednotlivé dny.
Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 5. 3. 2020 od 13 hodin v Autoklubu ČR v
Praze.
Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS

