
Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala online 18. 11. 2020 

 

Přítomni: prof. R. Češka, prim. L. Kotík, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. J. Nedvídek, 

MUDr. J. Orság, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, prof. Š. Svačina, prim. P. Svačina, prof. J. Škrha, 

MUDr. J. Škrha jr., prof. J. Špinar, prim. M. Tržil, prof. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prof. M. Vrablík, 

prof. J. Widimský, za sekretariát – Ing. T. Řezníčková, Ing. L. Votavová, M. Dolejšová 

Omluveni: prof. M. Kvapil 

 

Prof. Česka přivítal všechny přítomné i online přihlášené členy výboru a byl schválen zápis z minulé 

schůze. Termín příští schůze výboru zatím nebyl stanoven, jeho pořádání se bude řídit vývojem 

epidemiologické situace. V úvahu připadá březen nebo duben 2021. 

 

I. Vzdělávací akce  

XXVII. Kongres ČIS (18. - 20. 11. 2020) probíhá virtuálně – organizátoři prof. M. Souček a prim.  

Z. Monhart s politováním konstatovali, že původní rozsáhlejší program musel být omezen. Připojení  

k přednáškám je zdarma, náklady jsou uhrazeny díky firmám, které akci podpořily, přestože nemůže být 

pořádána výstava s jejich propagačními materiály, ale byla možná také pouze virtuální výstava. Přejít 

na organizaci akce online se zdařila i zásluhou firmy Meritis v krátkém čase, protože stále přetrvávala 

naděje na pořádání klasickým způsobem. Redukce programu spočívala zejména ve zrušení 

interaktivních sdělení, jejichž účel by nemohl být naplněn. 

Výbor se dohodl, že XXVIII. Kongres ČIS se v roce 2021 bude konat Brně. Termín kongresu byl 

stanoven na 10. – 13. 11. 2021. Prof. R. Češka poděkoval organizátorům za zvládnutí nelehkého úkolu 

organizace letošního kongresu.  Konstatoval, že z této organizace bude alespoň poučení, jaké jsou 

možnosti organizovat online vzdělávací akce v budoucnu. 

V Praze se uskuteční na přelomu jara a léta menší internistická konference s mezinárodní účastí. 

Pravděpodobně 24. - 25. 6. 2021. 

Podzimní 24. cyklus seminářů Interna Informans, (3. 11. 2020 Brno, 4. 11. 2020 Praha) – obě akce 

proběhly virtuálně a měli vysokou sledovanost. 

Zpráva z Kongresu ČKS (přesunuto na 13. – 24. 9. 2020 virtuálně) - Blok ČIS byl velmi dobře 

hodnocený. Program bloku ČIS byl následující: Kardiorenální syndrom (MUDr. J. Orság), 

Kardiohepatální syndrom (prof. J. Piťha), Kardioendokrinologie – srdce a endokrinní onemocnění (prof. 

M. Kršek).  

European Congress of Internal Medicine (18. – 20. 3. 2021) - proběhne virtuálně 

World Congress of Internal Medicine Mexiko (odloženo z letošního roku na prosinec 2021)  

II. Časopis Vnitřní lékařství 

Předseda redakční rady prof. M. Souček referoval o aktualitách souvisejících s časopisem VL. 

V letošním roce měl časopis 8 čísel a je k disposici i elektronická verze, kam byly přesunuty články s 

delším obsahem, tak aby byly do konce roku publikovány všechny články přijaté ještě v loňském roce. 



Poslední číslo vyjde začátkem prosince. Časopis byl obohacen o řadu nových tematických rubrik. Je 

v plánu uspořádat redakční radu, která nyní jedná online. Témata prvních 3 čísel pro rok 2021 jsou 

určena a obsah připraven. Prof. R. Češka poděkoval za zdařilou transformaci Vnitřního lékařství do 

současné podoby pod novým vydavatelem, která proběhla optimálním způsobem. Je třeba ocenit i 

ekonomické aspekty této spolupráce, hospodaření časopisu je minimálně vyrovnané. 

III. Elektronická média ČIS 

Je snahou ČIS pokračovat ve vzdělávacích aktivitách společnosti ve stejném rozsahu, jak tomu bylo 

před zhoršenou epidemiologickou situací. Je vhodné, aby všichni členové ČIS byly informováni, že na 

webu ČIS je záložka ČIS TV, kde jsou prezentována různá edukační videa. Vyšel další díl projektu 

Interna TV. Zpracované díly: Antikoagulace u nemocných s renální insuficiencí, Antikoagulace  

u polymorbidních nemocných, Kardiomarkery, Incidentalomy nadledvin, Záludnosti žilní hypertenze, 

Betablokátory a ACE inhibitory – výhodné či nevýhodné spojení a proč?, Vitamín B12 

Bude pravděpodobně pokračovat projekt E-interna, který měl přes 3000 registrovaných účastníků. Musí, 

se vytvořit inovovaná redakční rada. Projekt převzala nová společnost, která má zájem o rozpracování 

a nové probuzení této aktivity.  

IV. Sekce mladých internistů 

MUDr. J. Škrha, jr. a MUDr. J. Orság informovali, že plánované aktivity musely být z hlediska 

epidemiologické situace utlumeny. Seminář k atestačním otázkám 2020 byl odložen. Je předpoklad jeho 

pořádání v příštím roce, jakmile to omezení umožní. Dny mladých internistů 2021 by měly být v Martině 

na Slovensku, nově je stanovený termín 3. – 4. 6. 2021. 

V. Sekce Ambulantních internistů  

MUDr. J. Lacinová informovala o činnosti Sdružení ambulantních internistů (SAI). Priorita pro stávající 

rok jsou nepodkročitelná hodnota bodu jedna koruna, valorizace hodnoty práce, bonifikace úhrad. 

Zavedení nového výkonu ošetření komplikovaného pacienta, navýšení bodových hodnot v současných 

výkonech a nasmlouvání výkonů, které byly odejmuty. SAI spolupracuje s agenturou OAKS 

Counsulting, kterou zajišťuje Ing. J. Duba s využitím svých zkušeností z dohodovacích řízení. Skutečně 

se podařilo, že nepodkročitelná hodnota bodu bude jedna koruna, pro příští rok se přepokládá hodnota 

bodu l,05 - 1,14 Kč. Pojišťovny MV a OZP pozitivně reagovaly na možnost bonifikace péče o chronické 

a komplikované pacienty. Je vhodné se registrovat do SAI, protože váha hlasu se odvíjí od počtu členů. 

Úhradu je možno navýšit zapojením se do programů Hypertenze plus a dalších, některé jsou dosud 

v jednání. V případě, že péče bude poskytována větším počtem zdravotnických zařízení, bonifikace bude 

poskytnuta ordinaci, která na tento typ onemocnění bude mít největší preskripci. Kdo se zapojí nebude 

penalizován pro překročení preskripce, pokud bude tato racionální. 

Výbor schválil žádost o umístění loga ČIS na banneru (roll-up) SAI a na do sekce „partneři“ na webu 

SAI (www.saicr.cz), který doporučuje výbor všem ambulantním internistům navštívit. 

VI. Problémy interní klinické praxe 

Na základě žádosti prim. M. Poláka z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi výbor řešil otázku 

intenzivní medicíny v rámci interních oddělení. Problém spočívá v tom, že specialisté s atestací ARO 

se považují za jediné intenzivisty, kteří by měli ovládnout i dosud oborové jednotky intenzivní péče. 

http://www.saicr.cz/


Problém se však netýká jenom interny, ale i oborových jednotek intenzivní péče jako jsou JIP 

chirurgické, kardiologické, pneumologické, neurologické apod. Podle názoru výboru je vedení 

oborových JIP v legislativě o vzdělávání bezpečně zakotveno a není tedy v současné době zákonná 

možnost toto zpochybňovat. Intenzivní medicína je multioborová a není to tedy specificita ARO. Výbor 

navrhuje vytvoření Pracovní skupiny intenzivní medicíny ve vnitřním lékařství. Intenzivní medicína by 

měla být daleko silnější součástí v rámci interny, než je v současné době. Zájemci o zapojení do Pracovní 

skupiny ať se hlásí sekretariátu ČIS. V průběhu schůze se do pracovní skupiny přihlásil prim. Z. Monhart 

a prof. J. Václavík. Vhodná by byla spolupráce s Českou asociací akutní kardiologie (asociace ČKS) 

eventuálně dalšími odbornými společnostmi, které provozují oborově orientované JIP. 

Sdílení kódu hrudní punkce - získán souhlas výboru České chirurgické společnosti, takže překážky  

k nasmlouvání jsou odstraněny.  

 

Problematika interního oboru a preskripčních omezení týkajících se PZT pro diabetiky. Je již schváleno, 

že ambulantní internisté mohou předepisovat glukometry a proužky k jejich použití. Čeká se na 

publikaci ve vyhlášce. Pokud je někdo z tohoto důvodu stíhán za neoprávněnou preskripci, je možno se 

bránit odvoláním na toto schválení. V případě nedohody je možno obrátit se o pomoc na SAI.  

Byla probrána tématika možnosti pacientů s interními chorobami být na seznamu nemocných s 

preferencí v Národní strategii očkování proti COVID-19, kterou sestavuje prof. R. Chlíbek. Zatím byla 

oslovena jen Česká společnost pro hypertenzi, která definovala pro tento účel své pacienty s rezistentní 

hypertenzí. Výbor a KK připraví materiál za ČIS. 

Na žádost prof. V. Paličky, předsedy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP bylo 

schváleno odebrání výkonu Celkové denzitometrie z interního portfolia výkonů, protože je to výkon již 

obsolentní a není nosným výkonem pro Vnitřní lékařství.  

VII. Publikační soutěž ČIS 

ČIS vyhlašuje další ročník publikační soutěže. Účast v soutěži je možná v následujících kategoriích:  

1. Monografie bez rozdílu věku - 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (30 000 Kč, 20 000 Kč,  

10 000 Kč). 

2. Původní práce autorů do 35 let - nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč 

Konečný termín pro zaslání prací do soutěže je 31. 5. 2021. Podmínky soutěže:  

- V době publikování musí autor splňovat podmínku členství v ČIS alespoň 1 rok. 

- Práce vznikla v předchozím roce (tedy v roce 2020). 

- Jedná se o původního autora práce. 

Více informací na webu ČIS (www.cisweb.cz). 

VIII. Výbor ČIS schválil záštitu následujících odborných akcí 

1. Biologická léčba hypercholesterolémie: Teorie, realita a praxe v ČR - setkání Center PCSK9-i ve 

spolupráci s ČKS a ČSAT, 6. 10. 2020, virtuálně 

2. MasterClass - odborný webinář se zaměřením na prevenci tromboembolismu (Pfizer), 23. 10. 2020, 

virtuálně 

3. Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced (webinář Boehringer Ingelheim), 10. 11. 

2020, virtuálně 



4. Hepato-kardio-metabolické kontinuum (konference ProMed), 8. – 10. 1. 2021, Hotel Vista Dolní 

Morava 

5. PragueONCO, 20. – 22. 1. 2021, Clarion Hotel Praha 

 

IX. Různé 

1. Připravována studie - antibiotická preskripce na lůžkových interních odděleních - MUDr. M. 

Trojánek, zástupce za ČIS prim. Z. Monhart 

2. Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) – žádost ČIS o sdílení kódu 

sippingu. Čekáme na vyjádření. Návrh domluvit se na spolupráci a podat žádost společně s Českou 

gastroenterologickou společností. Bude pokračovat dojednávání kódu. 

 

3. Společné stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity, žádal prof. M. Haluzík 

jménem České obezitologické společnosti. Výbor ČIS se rozhodl materiál nepodpořit, protože má 

výhrady k jeho znění z hlediska odborného a neztotožnil se ani s navrhovanou koncepcí. Výbor považuje 

za vhodnou odbornou diskusi na toto téma na kongresech či konferencích, např. diskusí „Pro a proti“. 

4. Darování rekonvalescentní plazmy pacientů, kteří prodělali COVID-19. ČIS požádána dát výzvu k 

darování rekonvalescentní plazmy na webové stránky ČIS. Výbor ČIS se rozhodl toto neučinit, protože 

tím by odborně zaštítil metodu, jejíž účinnost nebyla dostatečně prokázána.  

5. Projednáno možné oslovení mladých lékařů a vyzvání ke členství v ČIS. Výbor se shodl na tom, že 

nejlepší cestou je požádat primáře interních oddělení v celé ČR o spolupráci. K tomu jim bude poskytnut 

sekretariátem ČIS materiál shrnující výhody členství pro mladé internisty. Nicméně situace není 

nepříznivá, protože ČIS má v současné době 2107 členů z toho 411 mladších do 35 let a v nových 

přihláškách tvoří mladí internisté zpravidla asi 2/3. 

6. Mediately – schváleno rozvíjení spolupráce se jmenovanou společností v rozvoji informativní 

Databáze léčiv (k dispozici na webových stránkách zmíněné společnosti + aplikace do mobilu zdarma). 

7. Software Optimed, který je určený pro ambulantní specialisty – výbor ČIS neschválil propagaci tohoto 

programu. Jedná se o software pro interní ambulance, a tak výbor předává problém k posouzení Sdružení 

ambulantních internistů prostřednictvím MUDr. J. Lacinové. 

8. Výbor přivítal informaci, že Vnitřní lékařství patří mezi podporované obory v tzv. rezidenčním 

programu MZ ČR na rok 2021. Není však ještě znám počet přidělených rezidenčních míst. 

9. Projednáno možné obnovení dříve uznávané ediční řady “Thomayerova sbírka”, která se přestala 

vydávat v roce 1990. Její obnovení není bez účasti interny prakticky představitelné. Bude třeba se 

podívat, jak její čísla historicky vypadala a pak se rozhodnout o dalším postupu, i když bude vhodné 

formu modifikovat do modernější podoby. Bude třeba též najít garanta a lékaře ochotné se v tomto 

problému angažovat. Výbor o tom bude dále jednat. 

10. Bude třeba se věnovat problému tzv. “telemedicíny”, jejíž rozvoj se v budoucnu předpokládá a 

zřejmě bude i stimulován finanční podporou z EU. Pokud někdo z výboru ví o vhodném kandidátovi, 

který by se do problematiky zapojil, prof. Š. Svačina prosí o informace. Viz též následující bod. 

11. Probíhající aktivity EFIM - General Assembly proběhlo virtuálně. Vznikají pracovní skupiny a v 

nich probíhá velká část činnosti. Dvě nové pracovní skupiny EFIM mají své zástupce za ČIS - 



Multimorbidity Working Group: zástupce za ČIS prof. J. Václavík. Working group on Telemedicine, 

Innovative Technologies and Digital Health: zástupce za ČIS Dr. Škrha, jr. 

12. Projednány stesky mladých lékařů, kteří musejí absolvovat Interní kmen, ale hodlají se věnovat 

oboru, který samostatný svůj kmen nemá. Mají pak obtíže s uznáním 6 měsíční praxe na konci přípravy 

ke kmeni, kterou tráví na pracovišti svého oboru, ze kterého chtějí později atestovat. Problémy jsou i z 

pracovišť, které jsou akreditovány ke specializačnímu vzdělávání v daném oboru, kde by uznání mělo 

být samozřejmé. K tomu je třeba zodpovědět i otázku, zda je možno uznat i praxi z pracoviště, které 

akreditaci ke specializačnímu vzdělávání v daném oboru nemá. Otázku projedná na MZ ČR prof. J. 

Škrha. 

13. K dotazu, zda jsou oprávněné stížnosti lékařů, že nemají kde strávit předepsaný jeden měsíc v 

ordinaci praktického lékaře prim. Z. Monhart jako člen akreditační komise vysvětlil, že tento problém 

by neměl existovat, protože žádné pracoviště nedostane akreditaci na kmen, pokud nedoloží, že má 

smluvně doloženou spolupráci s akreditovanou ambulancí praktického lékaře. 

14. Projednán návrh uspořádat rozsáhlejší klinickou studii o účinnosti vitaminu D při infekci  

COVID-19. Výbor myšlenku nepodpořil s odůvodněním, že jsou poměrně přesvědčivá data o příznivém 

účinku podání vitaminu D, a tak by bylo neetické vytvářet skupinu s placebem. 

 

Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS 


