Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 17. 5. 2022 v Praze)
Přítomni: prof. J. Bultas, prof. R. Češka, prof. M. Haluzík, MUDr. T. Hauer, doc. D. Karetová,
prim. L. Kotík, prof. E. Králíková, prim. Z. Monhart, prof. M. Souček, prim. P. Svačina,
prof. Š. Svačina, prof. J. Škrha, MUDr. J. Škrha jr., prof. V. Tesař, prof. M. Vrablík,
prof. J. Widimský, za sekretariát M. Dolejšová a Ing. L. Votavová
Omluveni: prof. H. Rosolová, prof. J. Václavík, prof. J. Vítovec
Prof. R. Češka přivítal všechny přítomné, poblahopřál prof. M. Součkovi k životnímu jubileu
a předal mu dar za výbor ČIS.
Výbor schválil zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Byl stanoven termín příští schůze: středa 14. 9. 2022 od 13:00 v Praze (Autoklub ČR).
Priority výboru pro příští období
Nový výbor ČIS bude samozřejmě navazovat na činnost společnosti v předchozích letech.
Primárním cílem je akceptování nejnovějších diagnostických a léčebných postupů a pomoc při
jejich uvádění do praxe. Stejně tak je cílem (v rámci možností) i podpora vědecké práce a
vzdělávání. V neposlední řadě je třeba uvést korektní vztahy a v některých případech i velmi úzkou
spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, a to jak domácími, tak v rámci mezinárodní
spolupráce. Přesto výbor považuje za vhodné uvést oblasti a úkoly, na které by se chtěl zaměřit
v prvním období.
1. S ohledem na zajištění rovnoměrného pokrytí činnosti naší společnosti je třeba aktivizovat
systém „Krajských konzultantů“, kteří by se měli stát nejbližšími spolupracovníky výboru
společnosti. Jejich kompetence, náplň jejich činnosti a podpora výboru budou předmětem
zvláštního materiálu.
2. Lůžková péče na interních odděleních je většinou vnímána jako páteřní systém našeho
zdravotního systému a jako taková je vnímána jako nepostradatelná. Řeší samozřejmě problémy
ad hoc, nicméně není (až na výjimky – spory JIP x ARO apod) zásadně ohrožená. O to větší
pozornost musíme věnovat ambulantní interně, která stojí mezi praktickými lékaři na straně
jedné a dalšími specialisty na straně druhé. Je třeba zajistit nejen kompetence, ale i dostatečné
ekonomické pokrytí této významné součásti vnitřního lékařství. Pracovní sekce ambulantních
internistů bude spolupracovat s dalšími subjekty, které jsou v této oblasti zainteresovány. Mělo by
se také usilovat o zařazení ambulantních internistů do primární péče.
3. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat mladým internistům. Musíme udělat maximum pro

to, aby byl obor pro mladé lékaře dostatečně atraktivní. Od vzdělávání až po možnou zlepšenou
prostupnost mezi internou a jednotlivými specializovanými obory. Pracovní sekce mladých
internistů bude mít od výboru maximální podporu.
4. S předchozím velmi úzce souvisí maximální možná podpora vzdělávání, a to jak celoživotního,
tak postgraduálního.
5. Za nezbytné považujeme zapojení ČIS do mezinárodní spolupráce, především v rámci EFIM
(European Federation of Internal Medicine) a ISIM (International Society of Internal Medicine).
Výrazem úspěšné participace ČIS v mezinárodním společenství pak musí být Světový kongres
interní medicíny v Praze, v roce 2024 (WCIM 2024). Ten byl ČIS svěřen jako výraz uznání naší
interně a nesmíme očekávání zklamat.
Prostupnost mezi obory, která by měla umožnit, aby se internisté snáze dostávali k dalším
specializacím a naopak, aby ostatním oborům byla umožněna rekvalifikace do interny, je další
důležitou oblastí.
Tyto základní teze budou zveřejněny na webových stránkách ČIS www.cisweb.cz a členové
společnosti o něm budou informováni prostřednictvím newsletteru.
Krajští konzultanti
Funkce krajských konzultantů je pro ČIS zcela zásadní. Proběhla diskuze, jejímž výsledkem je
navýšení počtu zástupců v jednotlivých regionech. Kromě krajského konzultanta bude také funkce
„senior advisor“, dále „junior advisor“ ideálně zástupce mladých internistů. Krajský konzultant
a jeho tým by měli být mimo jiné posilou výboru. Tým by měl být složen převážně ze zástupců
ČIS, kteří nejsou členy výboru, aby se funkce nedublovaly.
Návrh krajských konzultantů pro jednotlivé kraje
Hlavní město Praha
– krajský konzultant prof. M. Kršek
Středočeský kraj
– krajský konzultant prim. L. Kotík – zkusí zaktivizovat kolegy, měli by se seznámit se zdravotním
radou (vedoucím odboru zdravotnictví na krajském úřadě), dále prim. L. Kotík navrhuje, aby
výbor seznámil všechny krajské zdravotní rady o krajských konzultantech ČIS. Byla by vhodná
vzájemná spolupráce.
Liberecký kraj
– krajský konzultant prim. J. Nedvídek
Ústecký kraj
– nově navržen jako krajský konzultant prim. J. Laštůvka
– senior advisor prim. J. Nebáznivý

Karlovarský kraj
– nově navržen krajský konzultant prim. M. Vdoviak,
– senior advisor prim. J. Žák
Plzeňský kraj
– krajský konzultant prof. J. Filipovský
Jihočeský kraj
– nově navržen krajský konzultant prim. L. Gergely
– senior advisor prim. P. Havránek
Kraj Vysočina
– krajský konzultant prim. J. Točík
Jihomoravský kraj
– prof. M. Souček navrhne primáře za Jihomoravský kraj a zváží také svou účast v týmu
Zlínský kraj
– krajský konzultant prim. J. Latta
Královehradecký kraj
– nově navržen krajský konzultant prof. V. Blaha,
– senior advisor prof. Z. Zadák
Pardubický kraj
– MUDr. P. Vojtíšek
Olomoucký kraj
– prof. P. Horák
Moravskoslezský kraj
– nově navržen krajský konzultant prim. B. Lačňák
Krajští konzultanti by si měli zvolit svého předsedu, zatím je jím prof. M. Kršek, který by jistě
mohl tuto funkci zastávat i nadále. Schůze krajských konzultantů musí proběhnout ještě v tomto
roce (na výročním kongresu ČIS v listopadu), na schůzi bude probrán reálný program, na kterém
mají krajští konzultanti pracovat. Výbor ČIS udělí oficiální pověření na funkci krajského
konzultanta – například ve formě diplomu. MUDr. T. Hauer zašle dodatečně všem členům výboru
svou představu na aktivity, které očekává od krajských konzultantů (kolik se v daném kraji
vzdělává lékařů, která pracoviště jsou akreditovaná, atd.).
Výroční kongres ČIS
XXIX. Kongres ČIS 6. – 9.11.2022, Praha KCP
Prof. J. Widimský referoval o přípravách kongresu. Paralelně bude probíhat program ve 3 sálech. Bloky
odborných společností, worskshopy, možnost bloku pro ambulantní internisty, bloky pro mladé
internisty. Dále jsou na programu vyzvané přednášky. Bloky ČIS jsou nyní v přípravě, prof. J. Widimský

pošle výboru aktuální návrh bloků. Další návrhy je možné ještě zasílat programovému výboru. Na
zářiové schůzi bude již detailnější program. Mimopražští zástupci výboru mohou nahlásit zájem
o ubytování sekretariátu ČIS.
XXX. Kongres ČIS 8. – 11.11.2023, Brno BVV
Prof. M. Souček informoval výbor o termínu konání kongresu.
Další vzdělávací akce
V rámci prezenční formy Sjezdu ČKS (8. - 10.5.2022) se konal Blok ČIS „Křehký a polymorbidní
senior v našich ordinacích i na odděleních“. Zúčastnilo se okolo 100 účastníků, blok byl úspěšný,
poděkování přednášejícím.
Časopis Vnitřní lékařství
Prof. M. Souček informoval členy výboru o bezproblémovém průběhu příprav jednotlivých čísel
časopisu.
Sekce mladých internistů
MUDr. J. Škrha, jr. požádal o schválení nákladů na cestu zástupce ČIS prof. M. Vrablíka na Dny
mladých internistů (2. – 3.6.2022, Martin). Dále byla schválena úhrada nákladů 5 přihlášeným
zástupcům z řad mladých internistů z ČR s aktivní účastí na této akci. Původně výbor ČIS nabízel
uhrazení účasti až 10 mladým internistům. Na akci bude udělena cena předsedy ČIS pro nejlepší sdělení
a výherce pojede na školu ESIM.
Na základě dohody s prof. P. Horákem byl vybrán a schválen náhradník na letní školu ESIM – MUDr.
V. Klementa z FN Olomouc (původní výherce MUDr. R. Stebel se omluvil z účasti ze zdravotních
důvodů) – náklady na účast byly schváleny.
Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty je naplánován na 6. 10. 2022 v Praze,
program bude brzy oznámen na webu ČIS.
Sekce Ambulantních internistů
MUDr. T. Hauer prezentoval výboru aktuální informace o stavu ambulantní interny v ČR. Úspěšná
interna jako obor musí mít úspěšnou ambulantní složku, ta je ale ekonomicky před krachem a ambulantní
internisté nejsou schopni konkurovat dalším oborům. Celkem je 854 ambulancí, které poskytují péči
v oboru vnitřní lékařství, dalších 155 ambulancí je v ústavních zařízeních. Průměrný věk amb. internistů
je 55 let. Téměř 700 000 ošetřených pacientů. Jeden pacient = 1 000 bodů. Průměrná úhrada na léky je
1 700. Je potřeba udělat vše proto, aby se zvýšilo PURO, zvýšit lékové limity. Stále ubývají rodná čísla
u ambulantních internistů. Je potřeba praxe pozvednout odborně, čímž se pozvednou také ekonomicky.

Současný stav ambulantní interny je detailně popsán v posledním vydání časopisu Vnitřním lékařství,
autorem článku je právě MUDr. T. Hauer.
Návrh MUDr. T. Hauera – každých 14 dní pošle členům výboru klastr činností internisty, co by internista
v interní ambulanci měl dělat (např. péče o pacienta se srdečním selháním). Pokud se výbor shodne na
tom, že je to jednou z náplní daného lékaře, vytvoří se návrh, který z již sdílených výkonů je možné
využít tak, aby se daly vykázat. Případně schválení nového výkonu, pakliže se podaří ho nadefinovat.
Prof. R. Češka doplnil, že prvotní podporou ambulantních internistů je vytvoření základního přehledu
toho, co vše mohou vykázat (mnozí o tom možná nevědí – např. denzitometrie, tabákové výkony,
obezitologické výkony a další).
Prim. Z. Monhart dále doplnil ke zvážení žádost o redefinování ambulantního internisty v péči
o kardiologické nemocné – dokument ČKS. Mezi dalšími návrhy byla aktualizace Národního
komplexního programu interní péče, který byl vytvořen v roce 2013. Toto by měl být první krok, a
na jeho základě je pak možné oslovit další odborné společnosti, a prosazovat roli internisty v péči o
nemocné např. s kardiologickými diagnózami.
MUDr. T. Hauer doplnil ještě krátce informace ze schůzky se zástupci Sdružení ambulantních internistů
(SAI). SAI zastupuje poskytovatele ambulantní péče v odbornosti 101 při dohodovacím řízení, jeho síla
je ale omezená nízkým počtem plných mocí. Předsedkyně sdružení je MUDr. Miroslava Aszalayová,
dále se sdružení opírá o aktivitu OAKS Consulting s.r.o. Oba subjekty (ČIS a SAI) mohou na vybraných
projektech spolupracovat, nicméně každý ze subjektů se bude věnovat především své vlastní náplni.
Problém vysoké procentní neúspěšnosti při atestačních zkouškách z interny a zkouškách z
interního kmene
Interna stále vede jako nejméně úspěšný obor. Problémů je několik, mezi ty hlavní patří menší zájem
školitelů a různé úrovně zkoušení – rozdílné požadavky examinátorů. Problematická je také úroveň
přípravy na mateřských pracovištích.
Ceny ČLS JEP
Cenu Jana Evangelisty Purkyně významným osobnostem získal v roce 2022 Prof. MUDr. Otto Hrodek,
DrSc. Do konce května je možné posílat návrhy na Ceny předsednictva za nejlepší publikace roku 2021.
Publikační soutěž ČIS 2022
Blíží se deadline pro podávání přihlášek do soutěže, který je 31.5.2022. Po tomto termínu komise ve
složení prof. J. Widimský, prof. M. Souček a prof. M. Haluzík vybere vítěze v jednotlivých kategoriích.
Tabákové výkony v ČR
Prof. E. Králíková upozornila na situaci, která se týká léčby kuřáků. V roce 2021 se ze 2 milionů kuřáků

dostalo k léčbě pouze 692. V květnovém vydání newsletteru a na webu ČIS budou zveřejněny možnosti
vykazování léčby závislosti na tabáku.
LSPP a služby praktiků
Prim. L. Kotík vznesl dvakrát na jednání VR ČLK připomínku o službách praktiků na LSPP.
Doc. S. Býma tuto možnost jednoznačně odmítl. Bylo doporučeno, aby se ČIS obrátila přímo na
ministerstvo zdravotnictví. Další návrhem je, že pokud praktici mají vyšší ocenění za službu, mohlo by
se toto ocenění rozšířit také pro internisty. Oslovit by se měly pojišťovny. Prim. Z. Monhart napíše návrh
textu o neadekvátní odměně a prim. L. Kotík text případně doplní a dále se domluví s ČLK a MUDr.
M. Kubkem, případně právníkem ČLK o dalším postupu.
Vnitřní připomínkové řízení – Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Výbor ČIS zaslal poznámky týkající se inflace na Odbor regulace cen a úhrad MZ ČR.
ČPFS
V červnu proběhne jednání se zástupci ČPFS. Za ČIS se zúčastní prof. R. Češka, prim. Z. Monhart
a MUDr. J. Škrha jr.

Zapsali Ing. L. Votavová, prim. Z. Monhart
Schválil prof. R. Češka

