Zápis ze schůze výboru ČIS
(Schůze se konala dne 19. 9. 2018 v Brně)

Přítomni: prof. R. Češka, prim. L. Kotík, prof. M. Kvapil, MUDr. J. Lacinová, prim. Z.
Monhart, prim. J. Nedvídek, MUDr. J. Orság, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, prof. J.
Škrha, MUDr. J. Škrha jr., prof. J. Špinar, prim. P. Svačina, prof. Š. Svačina, prim. M. Tržil,
doc. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský, za sekretariát - Ing. T.
Aleksičová, M. Dolejšová, Ing. L. Votavová
Prof. Češka přivítal přítomné a v úvodu vzpomněl nedávno zesnulého prof. Rybku, který má
velkou zásluhu o náš obor. Dlouhodobě pořádal internistické kongresy ČIS ve Zlíně a aktivně
léta pracoval ve výboru společnosti.
Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní
Zpráva o proběhlých akcích:
3rd Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), 31. 5. - 1. 6. 2018, Praha - prof.
Widimský a prof. Češka referovali o 3. ročníku mezinárodní akce. Více než 200 účastníků z 20
zemí.
Kongres SIS, 4. – 16. 6. 2018, Horný Smokovec - na bloku ČIS participovali prim. Kotík,
prim. Monhart a Dr. Orság. Přijetí našich zástupců bylo příkladné, přednášky hodnoceny
vysoko. Kongres na Slovensku má však mnohem menší počet účastníků, než by odpovídalo
předpokládanému významu akce.
Dny mladých internistů, 7. - 8. 6. 2018, Martin - celkem 53 účastníků z toho jen 13 z ČR,
vítězkou mezi českými účastníky je MUDr. Markéta Schubertová z III. interní kliniky, FN a
LF UP Olomouc, která se zúčastní zimní školy ESIM ve Finsku začátkem roku 2019. Proběhla
krátká diskuze o budoucnosti této akce.
17th European Congress of Internal Medicine (ECIM), 30. 8. - 1. 9. 2018, Wiesbaden –
referoval prof. Češka, akce asi s 1500 účastníků. Na plenárním shromáždění EFIM zvolen
President elect 2018 - 2020, Dror Dicker z Izraele, podporovaný také ČIS. Sešla se nově
vytvořená pracovní skupina pro použití ultrazvukových vyšetření internisty pro urychlení
diferenciální diagnostiky. Sbírají se informace z evropských zemí, jak daleko postoupily tyto
projekty v jednotlivých zemích. Cílem je vypracovat doporučení rozsahu znalostí a praktických
dovedností v této oblasti pro internistu. V diskusi padlo i doporučení, aby se částečná znalost
základů UZ diagnostiky dostala již do pregraduálního studia. Uvedeným tématem se bude
zabývat též akreditační komise pro Interní lékařství. Byli nominování 2 zástupci ČIS do
pracovní skupiny EFIM pro použití ultrazvukových vyšetření – prim. Monhart a prof. Kršek.
Schválena úhrada nákladů na cestu prim. Monharta na toto zasedání.

Probíhající a plánované akce:
Jubilejní XXV. Kongres ČIS, 19. – 22. 9. 2018, Brno – z reference prof. Součka vyplývá, že
kongres je finančně zajištěn, přestože se nepodařilo získat generálního sponzora. Podle
přihlášek se předpokládá více než 1500 účastníků.
Zvolena komise pro hodnocení posterů a sdělení mladých internistů do 35 let, z nichž bude
vybrán účastník letní školy EFIM: prim. Svačina, prim. Tržil, doc. Václavík a MUDr. Orság.
Podzimní cyklus seminářů Interna Informans 2018 - 10.10. Ostrava, 15.10. Plzeň, 29.10.
Hradec Králové, 31.10. České Budějovice, 5.11. Brno, 6.11. Praha - vždy 6 přednášek na
různá aktuální témata z interního oboru, podrobnosti na adrese www.interna-informans.cz
XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny, 23. - 25. 10. 2018, Ostrava – ČIS bude
reprezentovat doc. Václavík s přednáškou „Emergentní a urgentní hypertrenzní stavy pohledem
internisty“
Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu, 14. 11. 2018, Lékařský dům, Praha
– akce zaměřená na mladé lékaře do 35 let, téma: dif. dg. ČIS bude reprezentovat prim. Kotík.
Novinky v diagnostice a léčbě vybraných vzácných onemocnění, 15. 11. 2018, Hotel ILF,
Praha
Podzimní cyklus seminářů Srdeční selhání – problém internisty 2018 - 28. 11. Brno, 5. 12.
Praha, 11. 12. Olomouc – zajišťuje prof. Češka podrobnosti na adrese: www.hf-interna.cz
Seminář k atestačním otázkám, 29. 11. 2018, Praha - zajišťuje Dr. Škrha jr., Dr. Orság a
sekretariát ČIS
Vanýskův den 2019, 15. 3. 2019, Brno - téma Diabetes mellitus a jeho komplikace, organizuje
Dr. Kuman.
Dny mladých internistů, 6. - 7. 6. 2019, Olomouc - Dr. Orság, Dr. Škrha jr. informace na
www.dnymladychinternistu.cz, diskutována změna formátu této tradiční akce. Do budoucna je
úvaha nahradit povinnou písemnou předatestační práci přednáškou na této akci, která by mohla
být nějakou formou spojena s tradičními Kongresy interní medicíny v Praze a Brně. Výboru
připadá forma přednášky lepší variantou než písemné zpracování zadané problematiky. Tuto
variantu projedná akreditační komise v rámci rodící se struktury postgraduálního vzdělávání.
II. Ambulantní internisté
MUDr. Lacinová referovala o jednání o smlouvách s pojišťovnami. ČIS trvá na smlouvách na
dobu neurčitou, pokud budou uzavřeny smlouvy na 12 let, pak musí být ohlášeno ukončení
vztahu nejméně 2 roky předem, jinak se smlouva automaticky prodlužuje na stejné období.
Stále se nedaří prosadit, aby úhrada se řídila čistě provedenými výkony podle Seznamu
zdravotních výkonů. Pořád zde figuruje kalkulační vzorec, který vše degraduje prakticky na
paušál zvyšovaný o 2 % za rok.

III. Časopis Vnitřní lékařství
Šéfredaktor Prim. Svačina referoval o nutnosti doplnit redakční radu za odcházející členy a
výbor schválil nové členy a to prof. Kvapila, prof. Kolka. Současně požádal o zřízení funkce
asistenta šéfredaktora, kterého by postupně zaškoloval do této pozice, aby byla plynule předána
po jeho odchodu z funkce. Po rozsáhlé diskusi o tomto kroku, protože oficiálně šéfredaktora
volí výbor ČIS, bylo schváleno, aby prim. Svačina navrhl takového kandidáta a výbor se poté
vrátí k tomuto tématu na příští schůzi a zváží, zda tuto koncepci schválí.
O ekonomické situaci časopisu referovali nakladatelé ze společnosti Facta Medica. Výbor
informovali o současném schodku v hospodaření, který představuje ke konci srpna cca 370 000
Kč. Jako hlavní důvod spatřují v neregulovaném nárůstu stránkového rozsahu jednotlivých
čísel. Na návrh prof. Svačiny bylo rozhodnuto, že vydavatel předloží detailní ekonomický
rozbor nákladů. ČIS bude refundovat finální odsouhlasenou ztrátu. Redakční radě bylo uloženo,
aby byl rozsah časopisu omezen na 64 stran. V mimořádném případě bude mít číslo 80 stran.
V případě rozsáhlejšího čísla musí být překročení stránkového rozsahu ekonomicky včas
podloženo ziskem z případné inzerce. Je třeba regulovat rozsah jednotlivých článků. Autoři
musí respektovat pokyny pro autory. Při překročení je nezbytné autorům články vracet ke
zkrácení. Opět byla diskutována otázka vydávání části rozsahu časopisu v elektronické formě,
nicméně z hlediska inzerce by to mohlo vést k poklesu zájmu, protože farmakologické firmy
mají větší zájem o inzerci do klasické papírové formy.
IV. Různé
1. Probrán problém atestací, kdy dochází k nerovnoměrné zátěži atestačních komisí, protože
lékaři mají dojem, že někde je snazší zkouškou projít. Akreditační komise se bude
problematikou zabývat a zřejmě bude nutno stanovit maximální počet přihlášek na jednotlivé
fakulty.
2. Projekt paliativní péče MZ ČR (MUDr. Prymula), zástupce za ČIS prim. Kotík označil
projekt jako v současné situaci zdravotnictví v ČR za nerealizovatelný, ČIS tedy vyčká jen
dalšího vývoje a nebude aktivně spolupracovat.
3. MZČR - debata o posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče. ČIS dala
své připomínky a návrhy se budou dále projednávat.
4, Ministerstvo práce a sociálních věcí – zvláštní pomůcky pro zdravotně postižené,
spolupracovat bude prof. Češka.
5. Žádost o mezioborovou aktivitu směřující k zásadnímu omezení předatestačních kurzů typu
první pomoc, radiační ochrana. ČIS usiluje o maximální převedení těchto školení do formy elearningu. Zatím se podařilo redukovat povinná školení z pěti na dva dny, do e-learningu zatím
nebyla zařazena legislativa.
6. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) ČLS JEP – dopis a reakce
MUDr. Jany Šeblové na komunikaci s Dr. Marečkem. Na právě probíhajícím sjezdu v Brně
vystoupí s organizační představou Dr. Polák. Jednání s Dr. Marečkem nejsou konstruktivní.
7. Projekt e-konzilium.cz – pokračování jednání, spolupráci zajišťuje prim. Monhart. Jedná se
o aktivitu firmy Pfizer, která má vyčleněny prostředky na elektronickou formu vzdělávání. ČIS
aktivitu podporuje.

8. Spolupráce se společností Dr. Max, partnerství ve vzdělávání na téma bolest.
9. Nová spolupráce se společností Alfasigma, studie SURVET, přípravek Vessel Due.
10. Schválena záštita Prague ONCO 2019 (23. – 25. 1. 2019, Praha, prof. Petruželka)
11. Schválena záštita projektu, který je zaměřený na pacienty, adherence k léčbě (Servier)
12. Referováno o projektu lékárníků školit např. i kardiopulmonální resuscitaci. Toto se jeví
jako neakceptovatelné. Bude zřejmě projednáno a oponováno na Vědecké radě ČLK.
Příští schůze výboru se bude konat dne 5. 12. 2018 ve 12:30 v budově Autoklubu ČR, Praha
(Opletalova ulice).
Zapsal prim. Kotík a sekretariát ČIS

Zamyšlení na konec:
Vážení členové ČIS,
rád bych Vás informoval, že s platností od 24. 7. 2018 je tzv. ošetřovatelský proces novou vyhláškou o
zdravotnické dokumentaci zrušen. Pro zajímavost, jednání trvala 1,5 roku. Tímto se částečně redukuje
zbytečná administrativa našich sester. Vzhledem k tomu, že managementy nemocnic jsou velmi aktivní při
zavádění nové administrativní práce, ale dosti váhavé při její redukci a k sestrám často informace nepronikají,
je vhodné se zasadit o to, aby zrušení tzv. ošetřovatelského procesu se skutečně prosadilo do praxe.
Nyní si dávám nový úkol, prosazovat, aby posudky na stížnosti vedené proti internistům prováděli zase jen
internisté. Komise ČIS má na stole k posouzení stížnost, kde postup internisty označují za non lege artis
neurolog a neurochirurg. Napadlo by Vás posuzovat práci neurochirurga? Tzv. defenzivní medicína, tedy
vyšetření indikované z pouhého strachu před případnou žalobou, která v USA odhadem odčerpává 20%
zdravotnického rozpočtu, tímto i u nás pěkně akceleruje. Je třeba se aktivně bránit.
Luboš Kotík

