
  

Vážení členové ČIS, 

věřím, že se již podaří uvést do praxe zásady nyní oponované vyhlášky o zdravotnické administrativě, která 

by měla ukončit existenci tzv. ošetřovatelského procesu i dalších administrativních nesmyslů metodicky 

zavlečených ze zahraničí. Věřím, že jsou pryč časy, kdy země na východ a nyní na západ byly pro nás 

nekritickým vzorem. Ve zdravotnictví kromě nárůstu administrativy, bylo na léta zničeno fungující 

postgraduální vzdělávání i vzdělávání sester. Byly implementovány zbytečné a finančně náročné audity. Nyní 

se na nás řine tzv. GDPR, což bude zase využito proti nám, ačkoliv naše legislativa již dostatečná opatření 

proti zneužití dat obsahuje. Mysleli jsme dlouho způsobem, „co budeme něco vymýšlet, když je to jinde již 

dávno vymyšleno“. V poslední době se však v blízkém zahraničí objevuje řada „objevných myšlenek“, které 

přímo volají po aktivním odporu. Již jsme si nadělali problémů dost. Zapojit vlastní mozek bude asi účelnější. 

 Luboš Kotík 

  

Zápis ze schůze výboru ČIS 

(Schůze se konala dne 23. 5. 2018 v Praze) 

Přítomni: prof. Češka, prim. L. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Monhart, prim. Nedvídek, prof. 

Rosolová, prim. Petr Svačina, MUDr. J. Škrha jr., doc. Václavík, doc. Vrablík, prof. J. 

Widimský, za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová. 

Omluveni: prof. Kvapil, Dr. Orság, prof. Souček, prof. Š. Svačina, prof. Škrha, prof. Špinar, 

prim. Tržil, prof. Vítovec 

Prof. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek. 

Výborem jednomyslně schváleno udělení Thomayerovy medaile k životnímu jubileu 

dlouholeté člence výboru ČIS, prof. Brodanové. Ocenění bude předáno na letošním Kongresu 

ČIS v Brně. 

Prof. Češka poděkoval všem přednášejícím ve dvou blocích ČIS na letošním Kongresu České 

kardiologické společnosti v Brně (6. - 9. 5. 2018) za výbornou reprezentaci ČIS na této akci. 

 

I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní 

Jubilejní XXV. Kongres ČIS 19. – 22. 9. 2018, Brno – referoval prim. Monhart. Tradičně 

bude umístěn ve veletržním komplexu. V rámci doporučení programové skladby na minulé 

schůzi výboru byly do programu zařazeny i témata organizační. Budou se týkat perspektivy 

interní medicíny, postgraduálního vzdělávání v oboru, čas bude věnován i úloze „urgentních 

příjmů„ v nemocnicích. Odborná část se bude věnovat předoperačním problémům kardiaků, 

diabetiků a pacientů s nutričním deficitem. Další obsah bude naplněn novinkami v interně  

a jejích subspecializacích. Aktuální informace o kongresu na adrese 

www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2018. 

3rd Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), 31. 5. - 1. 6. 2018, Praha - menší 

akce s mezinárodním přesahem, nabídka možnosti jednodenních registrací zdarma, členové 

výboru jsou srdečně zváni, akce je zajištěna. 

Srdeční selhání – problém internisty – cyklus seminářů začal 10. 5. 2018 v Plzni, poté proběhl 

seminář úspěšně v Brně a dále pokračují v Ostravě a v Praze, termíny a program jsou na adrese: 

www.hf-interna.cz. 

http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2018


  

Šobrův den 6. 6. 2018, Praha - XXXII. konference o hyperlipoproteinemiích, Lichtenštejnský 

palác. 

Dny mladých internistů 7. - 8. 6. 2018, Martin - nejlepší prezentace autora z ČR bude tradičně 

odměněna účastí na zimní škole EFIM. Schválení podpory účasti mladých internistů z ČR 

– úhrada nákladů všem, kteří se aktivně zúčastní. Na výboru bylo diskutováno, jak zatraktivnit 

tuto akci pro mladé internisty. Jako řešení se jeví k soutěži prací přidat přednášky vyžádané 

mladými internisty k problematickým okruhům předatestační přípravy. O změnu uspořádání se 

pokusí organizátoři příštího Dne mladých internistů v Olomouci. 

3. Workshop Point-of-Care ultrasonografie 11. 6. 2018, Ústí nad Labem 

Kongres Slovenské internistické společnosti, 14. – 16. 6. 2018, Horný Smokovec – tradiční 

blok věnovaný ČIS vyplní aktivními sděleními prim. Monhart, prim. Kotík a Dr. Orság. Výbor 

schválil náklady spojené s jejich účastí. 

60. Purkyňův den, 20. 6. 2018, zámek v Libochovicích – organizuje ČLS JEP, program bude 

věnován zásluhám prof. Pafka o českou medicínu. 

17th European Congress of Internal Medicine (ECIM), 30. 8. – 1. 9. 2018, Wiesbaden - 

účast se doporučuje především mladým internistům, kteří zde mohou navázat kontakty 

s evropskými kolegy. 

34th World Congress of Internal Medicine (WCIM), 18 – 21. 10. 2018, Kapské Město – 

aktivně se účastní s přednáškou prof. Češka. Současně zde ohlásí kandidaturu Prahy na pořádání 

tohoto kongresu v roce 2024. 

 

II. Postgraduální vzdělávání 

Prim. Monhart referoval o práci akreditační komise pro Vnitřní lékařství. V červenci t.r. by 

mělo MZ ČR zveřejnit nový postgraduální program pro Vnitřní lékařství. Celkem 30-ti měsíční 

kmen bude zakončen zkouškou. Adepti směřující k některé z budoucích jiných specializací 

sdílejících interní kmen, mohou strávit 6 měsíců na lůžkách zvoleného oboru a takto 

absolvovaná praxe se pak započítá do vzdělávacího programu budoucí specializace, a tedy se o 

těchto 6 měsíců vzdělávání ve specializačním oboru zkrátí. 

 V rámci připomínkového řízení k průběhu atestačních zkoušek bylo doporučeno vypustit 

bezpodmínečnou účast školitele při zkoušce, což bude zřejmě akceptováno. Je třeba uklidnit 

mladé lékaře, že akreditace budou pracovištím uznány zpětně a není třeba se zneklidňovat, že 

část praxe na pracovišti, které nemá akreditaci na nový program, nebude uznána. Kurzy týkající 

se první pomoci a radiační ochrany budou nahrazeny e-learningem, takže lékaři nebudou muset 

jezdit kvůli jednodenním kurzům často i do vzdálených míst. U kurzu legislativy se to zatím 

nezdařilo. V dalším vzdělávání po kmeni je preferován zájem, aby většinu vzdělávání bylo 

možno absolvovat na mateřském pracovišti a minimalizovat nutnost stáží na klinikách. 

K atestacím v Plzni se hlásí významně méně kolegů než do Olomouce. Lze jen spekulovat, že důvodem 

je vyšší úmrtnost v Plzni (Plzeň 26,7%, Olomouc 14,3 %). 

Velmi vážně bylo diskutováno o budoucnosti ultrazvukové techniky v diferenciální diagnostice 

ve vnitřním lékařství. Také EFIM již zařadil do evropského curricula pro interní obor základy 



  

ultrasonografie. Podle názoru všech členů výboru se bude interna tímto směrem nezbytně 

ubírat. Jednalo by se o jakési základní znalosti a dovednosti, např. UZ diagnóza přítomnosti 

výpotku na plicích, v perikardu, stanovení přítomnosti ascitu, určení funkce levé a pravé srdeční 

komory, vyloučení hluboké žilní trombózy v magistrálních žilách DK apod. Výbor bude 

pracovat na možnostech jak a kde by se v těchto základních UZ technikách mohli internisté 

v postgraduálním vzdělání proškolit. Dále o problematice jednáno v bodě IV. 

 

III. Mezinárodní spolupráce 

Prim. Monhart a doc. Vrablík referovali o své účasti na 4th EFIM Day Meeting v Bruselu, kde 

byla mimo jiné projednávána právě tématika zařazení UZ vyšetření do postgraduálního 

vzdělání internisty. Ze zasedání přinesli i některé méně pozitivní dojmy, jako vyváření komise 

pro genderové otázky apod. EFIM žádá o nominace na vice-presidenta této organizace pro 

období 2018 - 2020. Vzhledem k tomu, že převažuje spíše nespokojenost se směřováním EFIM, 

členové výboru promyslí možnost nominace kandidáta, který by lépe splňoval naše představy 

o směřování této organizace. 

 

IV. Sekce ambulantních internistů 

Výbor podpořil názor, že ambulantní internisté by měli mít možnost zaznamenávat a hodnotit 

u svých pacientů Holter EKG. Pokud kardiologická společnost toto zpochybňuje, minimálně 

nelze tento výkon odebírat lékařům, kteří již v dobré víře po předchozí dohodě ČIS a ČKS 

investovali do techniky umožňující provádět tuto diagnostickou metodu.  

Dr. Lacinová je jednou z iniciátorek prosazování dg. UZ vyšetření do interního oboru. Výbor 

pověřil Dr. Lacinovou, prim. Kotíka, a prim. Monharta rešerší možností, jak tento záměr 

realizovat. Jednou z možností je „Certifikovaný kurz sonografie“ pod vedením ČIS, dále 

možnost spolupráce s dalšími odbornými společnostmi a jako již ověřená možnost se jeví 

spolupráce s některými subjekty, které již, částečně na komerční bázi, podobné kurzy realizují. 

 

V. Časopis Vnitřní lékařství 

O redakčním plánu referoval prim. Petr Svačina. Pro zvýšení atraktivity a pro účely 

postgraduálního vzdělávání v interně je hotova již řada monotématických čísel věnovaných 

jednotlivým podoborům interní medicíny. Bude se jednat o čísla věnovaná hematologii, 

gastroenterologii, geriatrii, akutním stavům v interně a ateroskleróze. Prázdninové dvojčíslo se 

bude zabývat obecnou internou. Prof. Rosolová výbor ujistila, že zatím je hospodaření časopisu 

vyrovnané. 

 

VI. Publikační soutěž ČIS 

Komise ve složení prim. Nedvídek, doc. Vrablík a prof. Widimský musela vyloučit dvě 

monografie, kde první autor nebyl členem ČIS, což je podmínka pro možnou účast v soutěži.  

1. cena byla udělena publikaci: Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kol.: „Intenzivní 

medicína na principech vnitřního lékařství“, odměna 30 000,-Kč 



  

2. cenu získala publikace: Lukáš Zlatohlávek a kol.: „Interna: pro bakalářské a 

magisterské obory“, odměna 20 000,-Kč 

3. cenu získala publikace: Jan Václavík: Obtížně léčitelná hypertenze“, odměna 

10 000,-Kč 

V soutěži původních prací autorů do 35 let bylo rozhodování obtížné, takže byly uděleny dvě 

první ceny a to: 

 Petr Szturz a kol.: „How Standard is Second-Line Cetuximab in Current or Metastatic 

Head and Neck Cancer in 2017?“, odměna 10 000,-Kč 

 Monika Kamasová a kol.: „Ambulatory screening for obstructive sleep apnea in 

patients with resistant arterial hypertension“, odměna 10 000,-Kč 

Odměněným autorům blahopřejeme. 

 

VII. Různé 

1. ČIS dostala nabídku spolupráce na projektu společnosti MeDitorial. Jedná se o nový webový 

projekt pro internisty, edukace formou kazuistik. Vedení ČIS prověří, jaké podmínky tento 

nový portál pro spolupráci nabízí.  

2. Časopis lékařů českých nabízí ČIS možnost naplnění jednoho čísla tohoto časopisu. Výbor 

se rozhodl tuto nabídkou odmítnout, protože vlastní časopis Vnitřní lékařství je dostatečnou 

platformou, kterou je třeba přednostně kvalitně zaplnit. 

3. Byla diskutována možnost předepisování ezetimibu praktickými lékaři v souvislosti 

s dramatickým poklesem ceny při generifikaci. Výbor nemá námitek, aby VPL mohli ezetimib 

předepisovat. 

4. Noví členové ČIS: MUDr. Barbora Čapková (FN Olomouc), MUDr. Peter Habara (ON 

Mladá Boleslav), MUDr. Martina Hrůzová (ÚVN Praha), MUDr. E. M. Mayara Knizek (FNKV 

Praha), MUDr. Barbora Pavlíková (FN Plzeň), MUDr. Václav Pospíšil (FNKV Praha), MUDr. 

Martin Beránek (Nemocnice Karlovy Vary), MUDr. Eva Hrabčáková (Nemocnice Košice), 

MUDr. Věra Jurečková (Int. amb. Praha 4), MUDr. Lumír Kunovský (FN Brno Bohunice), 

MUDr Veronika Mikolajková (Nemocnice Valašské Meziříčí), MUDr. Jitka Mlíková 

Seidlerová (FN Plzeň), MUDr. Zuzana Novotná (FN Plzeň), MUDr. Ekaterina Sabitova 

(Nemocnice Prachatice), MUDr. Lea Zarivnijová (FN Olomouc), MUDr. Petra Augustinová 

(Nemocnice Pardubice), MUDr. Petr Binar (Nemocnice Přerov), MUDr. Katarina Dulková 

(Kardiocentrum Bratislava), MUDr. Lenka Chaloupková (Nemocnice Frýdek Místek), MUDr. 

Jana Macugová (Nemocnice Nový Jičín), MUDr. Jiří Nový (ON Jičín), MUDr. Andrea Šťastná 

(ON Mladá Boleslav), MUDr. Vlastimil Zoubek (Gastroenterologie Krnov). 

Příští schůze výboru se bude konat dne 19. 9. 2018 v rámci XXV. kongresu ČIS v Brně. 

Čas bude upřesněn. 

Zapsal prim. Kotík a sekretariát ČIS 


