Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 20. 10. 2021, v den zahájení XXVIII. Kongresu ČIS v Brně)

Přítomni: prof. R. Češka, prim. L. Kotík, MUDr. M. Kuman, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart,
prim. J. Nedvídek, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, 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 M. Dolejšová, Ing. L. Votavová
Omluveni: prof. M. Kvapil, MUDr. J. Orság, prof. Š. Svačina.
Prof. R. Češka přivítal všechny přítomné a na jeho výzvu nebylo žádných připomínek k zápisu z minulé schůze
výboru. Následně pogratuloval MUDr. J. Lacinové k životnímu jubileu. MUDr. J. Lacinová se rozhodla již
nekandidovat ve volbách do nového výboru a rozloučila se s členy malým dárkem.
XXVIII. Kongres ČIS 20. - 23. 10. 2021 v Brně (Výstaviště) – kongres bude zahájen po výborové schůzi
sympoziem na téma „Když se potká HF a FS…“, následuje slavnostní zahájení s přednáškou prof. M. Anděla.
Prof. M. Souček a prim Z. Monhart informovali o dalším programu. Proběhne větší prezentace pneumologické
společnosti, nově spolupráce se Společností infekčního lékařství ČLS JEP (prim. P. Dlouhý). Na programu je
více bloků ČIS, blok primářů, 5 bloků pro mladé internisty, nově ultrazvukové workshopy. Vybrané bloky budou
natočené a následně je bude možné sledovat na webu ČIS www.cisweb.cz. Očekává se něco málo přes 1 000
účastníků.

I. Zhodnocení proběhlých akcí ČIS
1. V kongresovém centru Cubex Centrum na Pankráci proběhly 23. – 25. 6. 2021 Letní dny interní medicíny.
Po uvolnění pandemických opatření se účastnilo asi 250 osob, on-line účast zahraničních řečníků. Akce
byla úspěšná a skončila pro ČIS ziskem. V rámci této akce byl zorganizován i úspěšný seminář k atestačním
otázkám pro mladé internisty.
2. Na podzim t.r. proběhla také již tradiční akce Interna Informans v 6 městech ČR. Organizátoři konstatovali, že
na různých místech byl velmi odlišný počet účastníků. Do budoucna zlepšení propagace zástupci výboru
v daných městech.
II. Plánované vzdělávací akce
Srdeční selhání ve světle nových guidelines ESC, 3. 11. 2021 od 17 hodin. Sympozia je možné se zúčastnit
online připojením prostřednictvím odkazu na internetové vysílání (odkaz na vysílání bude zaslán registrovaným
účastníkům). Program sympozia a registrace na www.hfguidelines.cz.
20th European Congress of Internal Medicine (ECIM), 10. - 12. 3. 2022, Malaga, schválena úhrada
cestovného v případě zájmu 5 zájemcům, kteří získali nově titul FEFIM (prof. J. Václavík, prof. M. Kršek,
prim. Z. Monhart, prof. M. Vrablík, prof. J. Filipovský)
Vanýskův den, 25. 3. 2022, Brno (OREA Congress Hotel). Tématem bude srdeční selhání, prof. L. Špinarová
přednese slavnostní Vanýskovu přednášku. Probrána bude farmakoterapie a téma bude rozvedeno až po srdeční
podpory a transplantaci srdce.
Sjezd České kardiologické společnosti se uskuteční hybridní formou, 8. – 10. 5. 2022 na Výstavišti Brno
prezenční formou a bude pokračovat formou on-line vysílání 11. – 13. 5. 2022 z hotelu Hermitage v Praze.
Bude zde opět blok ČIS, tematicky padaly různé návrhy, zatím se uvažuje o problematice polymorbidního
křehkého pacienta. Program bude ještě upřesněn, požádáno o návrhy členy výboru e-mailem.
XXIX. Kongres ČIS, 6. - 9. 11. 2022 v Praze – Kongresové centrum Praha, veškeré informace o akci budou
průběžně aktualizovány na webových stránkách ČIS www.cisweb.cz a na webových stránkách akce
www.kongrescis.cz.

WCIM 2024 + Kongres ČIS návrh termínu: 30.10. – 2. 11. 2024, Praha. Akci zajišťuje prof. R. Češka a prof. J.
Widimský. Začne se pomalu s propagací. Jako místo konání bylo vybráno za nejvhodnější Kongresové centrum
Praha.
III. Časopis Vnitřní lékařství
Podařilo se publikovat převis původních prací, a to i on-line formou, takže se nyní zkrátila doba od dodání článku
do jeho zveřejnění. Časopis se zaměřuje na kvalitu. Propagace akcí ČIS v časopisu není optimální, bude
kontaktován vydavatel – firma Solen a ve spolupráci se sekretariátem ČIS bude propagace řešena lépe. Finančně
časopis prosperuje. Oceněna práce prim. Z. Monharta na tématech týkajících se diferenciální diagnostiky.
Poděkování společnosti Solen.
IV. Volby nového výboru a revizní komise ČIS pro období 2022 - 2026
Dne 22. 10. 2021 bude všem členům ČIS, kteří měli k 31. 8. 2021 zaplaceny členské příspěvky a aktualizovanou
svoji e-mailovou adresu, elektronicky zaslán formulář k prvnímu kolu voleb společně se seznamem členů ČIS.
Pouze členové bez udané e-mailové adresy dostanou formulář korespondenční formou. Do druhého kola postoupí
40 členů ČIS s nejvyšším počtem hlasů souhlasících se svojí kandidaturou do výboru a 10 kandidátů revizní
komise. Druhé kolo voleb bude probíhat v termínu 26.11. - 6. 12. 2021. Nejdéle do 20. 12. 2021 budou známy
výsledky. Nezávislá volební komise pracuje ve 3 členném složení.
V. Ambulantní internisté
Postavení ambulancí internistů se postupně zlepšuje. Prezident ČLK, MUDr. M. Kubek, dohodl přidání
ambulantní složce péče 9% a v kalkulačním vzorci + 10% za cenu lékařské práce. Nepodkročitelná hodnota bodu
je 1 Kč. Navíc jsou k disposici bonifikační programy, ať jsou to programy hypertenze, dyslipidemie, diabetologie,
polymorbidní pacient. Průměrný internista předepíše za rok léky v hodnotě kolem 3 mil. Kč, což ukazuje na
důležitost oboru i pro farmaceutický sektor.
Výbor se usnesl, že zástupce ambulantních internistů ve výboru je nezbytný, takže pokud by nikdo nebyl zvolen
ve volbách, bude zástupce Sekce ambulantních internistů do výboru kooptován.
VI. Intenzivní medicína ve vnitřním lékařství
Vznikla pracovní skupina Intenzivní medicíny ve vnitřním lékařství. První schůze se konala v rámci Letních
dnů interní medicíny a debatovalo se, zda mají být zachovány oborové JIP nebo všeobecně orientovaná
průřezová pracoviště intenzivní péče. Zvítězil názor, že oborové JIP by měly zůstat. Internisté jsou
představitelné všeobecných znalostí nutných pro ošetřování pacientů ze svého oboru. Pojišťovny budou
však vyžadovat, aby vedoucí pracovník JIP měl absolvovanou nástavbovou atestaci z Intenzivní medicíny.
Vzdělávací program je nastaven tak, aby byl pro lékaře zvládnutelný bez delšího opuštění mateřského
pracoviště. Dohodnuto, že tyto informace by měly v podrobnější formě být publikovány v časopise Vnitřní
lékařství a na webu ČIS.
VII. Publikační soutěž – nový ročník
Vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže ČIS - práce, které byly publikovány v roce 2021, je možné
přihlásit do soutěže v následujících 2 kategoriích:
1. Monografie
3 nejlepší práce získají finanční odměnu (30 000 Kč / 20 000 Kč / 10 000 Kč)
2. Původní práce autorů do 35 let

Nově bylo schváleno ocenění mladých internistů ve 3 kategoriích a navýšení finanční odměny
(30 000 Kč / 20 000 Kč / 10 000 Kč). Autoři nesmí v roce 2021 přesáhnout věk 35 let.
Podmínky soutěže:
•

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

•

Práce vznikla v předchozím roce (tedy v roce 2021)

•

Jedná se o původního autora práce

Práce je možné přihlašovat do 31. 5. 2022. Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS:
Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Současně je třeba přihlášku ohlásit na emailové adrese sekretariátu ČIS:
info@interna-cz.eu.
VIII. Různé
1. Ihned po zveřejnění škod způsobených tornádem na Jižní Moravě se výbor pomocí elektronického schvalování
jednomyslně rozhodl přispět postižené oblasti částkou 100 000 Kč z účtu ČIS.
2. Tradiční letní a zimní školy pro mladé internisty pořádané EFIM byly v loňském roce z epidemiologických
důvodů zrušeny. Zimní škola EFIM 2022 se uskuteční v Björklidenu, Lappland, Švédsko ve dnech 13. – 19. 2.
2022. Výherce z řad mladých internistů ČIS: MUDr. M. Weiss ze Znojma (komise ve složení MUDr. J. Škrha jr.
a prof. M. Vrablík vybrali vítěze z aktivních účastníků mladých lékařů na letošním Kongresu ČIS v Brně).
Uhrazení nákladů z ČIS na jeho účast bylo schváleno.
3. EFIM žádá o spolupráci v rámci následujících aktivit:
▪ Pracovní skupina „Critical Appraisal Working Group - Appraisal of new guidelines“ - dva zástupci za ČIS:
prim. Z. Monhart - Acute Heart Failure a MUDr. J. Škrha jr. – Hyperglycemia.
▪ EFIM Academy – nová edukační platforma, případní zájemci se mohou hlásit sekretariátu ČIS.
4. Výbor schválil záštitu akcí: Klostridiový den 2. 10. 2021, FN Motol (MUDr. Jiří Vejmelka), dále projektu
„Ruku na srdce“ firmy Novartis, konkrétně Srdečním procházkovým trasám ve dnech 21.10. – 18. 11. 2021
a Kardiovaskulárních dnů v Ostravě (prof. J. Václavík) 9. - 10. 11. 2021.
5. Schváleny pololetní odměny pro pracovníky sekretariátu ČIS.
6. Firma Mobymedia využívá značku ČIS pro svoje akce a částečně jedná se sponzory, jakoby ve svých TV
prezentacích zastupovala naši společnost. Toto není možné a prof. R. Češka to s firmou projedná.
7. Internisté jako klíčová odbornost pro boj s pandemií Covid-19 dostali ve spolupráci s prim. Pavlem Dlouhým
výtisk časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, kde jsou podrobně rozepsány aktuální doporučené
postupy vztahující se k současné pandemii a přehledný článek k vakcinaci.
8. Příští společná schůze současného a nově zvoleného výboru ČIS se bude konat v předvečer Vanýskova dne
v Brně, tedy 24. 3. 2022, čas bude upřesněn. Ke zvážení je ještě virtuální schůze současného výboru, která by se
konala do té doby. V případě potřeby bude termín stanoven dohodou per rollam.

Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS

