
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 23. 6. 2021, v den zahájení Letních dnů interní medicíny v Praze) 

 

 

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, prim. P. Svačina, prof. Š. Svačina, 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 

a Ing. L. Votavová 

Omluveni, prof. J. Škrha, prof. M. Kvapil 

 

Prof. R. Češka přivítal všechny přítomné a na jeho výzvu nebylo žádných připomínek k zápisu z minulé schůze 

výboru. 

Termín příští schůze byl stanoven na 20. 10. 2021 před zahájením Kongresu ČIS v Brně ve 14 hodin. 

 

I. Recentně proběhlé kongresy a vzdělávací akce 

1. Letní dny interní medicíny (23. – 25. 6. 2021, Praha Cubex Centrum a virtuálně) – za organizátory 

informovali o akci prof. J. Widimský a prof. R. Češka. V rámci akce proběhne 24.6. odpoledne Seminář 

k atestačním otázkám pro mladé internisty, jedná se o pokračování semináře, který probíhal v předchozích letech 

jako samostatná akce. Uskuteční se také první setkání Pracovní skupiny intenzivní medicíny ČIS – formuje se jako 

protiváha snaze podřídit oborové jednotky intenzivní péče pod vedení ARO. Zahraniční účastníci se nemohli 

dostavit s ohledem na epidemiologickou situaci. Poděkování prof. R. Češky všem, kteří se aktivně zapojili. 

2. Jarní cyklus seminářů Interna Informans – probíhal virtuálně 30.3. v Brně a 31.3. v Praze. 

3. ČIS uspořádala dobře hodnocený blok na výročním sjezdu České kardiologické společnosti (21. 5. 2021, 

virtuálně) – kde úspěšně pronesli sdělení: Václavík, J.: Novinky ve vnitřním lékařství; Lačňák, B.: Nástrahy 

laboratorních vyšetření v interně; Hartinger, J., Češka, R.: Polypragmazie a její rizika. Poděkování přednášejícím. 

4. Blok ČIS na Kongresu internej medicíny (17. - 19. 6. 2021, Horný Smokovec) – přednášky Monhart, Z.: Point 

of care ultrasound v interní medicíně a jeho implementace do vzdělávacího programu internistů v ČR; Orság, J.: 

Jak současná medicína škodí ledvinám?; Zadák, Z.: Možnosti diagnostiky a léčby sarkopenie ve vnitřním lékařství. 

Příznivá odezva ze strany organizátorů vedla k vyjádření zájmu o těsnější spolupráci mezi ČIS a SIS. Prof. I. 

Lazúrová navrhuje uspořádat setkání zástupců obou společností v rámci Kongresu ČIS v Brně. Je také zájem o 

větší prolínání programů ČIS a SIS na kongresech. ČIS tuto iniciativu vítá a v rámci kongresu v Brně bude 

připraven prostor a stanoven termín pro toto setkání. 

 

II. Plánované kongresy a vzdělávací akce 

1. XXVIII. Kongres ČIS (20. - 23. 10. 2021, Brno BVV) – organizuje prof. M. Souček, prim. Z. Monhart, termín 

pro zaslání abstrakt posunut na 31. 7. 2021. Finanční krytí je zajištěno. Na tvorbě programu se bude podílet 18 

odborných společností, navíc letos se účastní i Společnost infekčního lékařství. Počítá se s blokem pro primáře, 

několika bloky pro mladé internisty, ambulantní internisty, ultrazvukové workshopy a další. 

2. V září 2021 proběhne opět podzimní cyklus seminářů Interna Informans. Počítá se s prezenční účastí a to 

v šesti městech ČR. 

 

III. Publikační soutěž ČIS 

Tříčlenná komise ve složení prof. J. Widimský, prof. M. Vrablík a MUDr. J. Orság vyhlásila výsledky: 

Monografie: 

1. místo J. Mlíková Seidlerová: „Introduction to Internal Medicine“ (překlad „Úvod do VL“), Triton 2020, 490s. 



2. místo J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová a kol.: „Léčba kardiovaskulárních onemocnění“ 2. aktualizované a 

doplněné vyd., Grada 2020, 230s. 

Původní práce autorů do 35 let: 

komise udělila dvě 1. místa 

B. Voglová: „Early worsening of diabetic retinopathy after simultaneous pancreas and kidney transplantation—

Myth or reality?“ American Journal of Transplantation 2020; 20:2832-2841 IF 7.338 

P. Skořepa: „The Impact of Glucose-Based or Lipid-Based Total Parenteral Nutrition on the Free Fatty Acids 

Profile in Critically Ill Patients“ Nutrients 2020, 12, 1373; 17 IF 4.5 

Výbor od příštího roku (2022) odsouhlasil navýšení odměny v soutěži původních vědeckých prací pro mladé 

internisty a rozšíření na tři oceněná místa. Odměna za první místo 30 000,-, za druhé místo 20 000,- a za třetí místo 

10 000,- Kč. 

 

IV. Ambulantní internisté 

MUDr. J .  Lacinová informovala o průběhu jednání Dohodovacího řízení. 

 

V. Volby do výboru ČIS 2022 

Na podzim t.r. proběhnou volby do výboru ČIS, převážně elektronicky. Kdo nemá v databázi elektronickou adresu, 

bude osloven korespondenčně. Volební hlasy budou sčítány zvlášť pro členství ve výboru a v revizní komisi. 

Výbor bude mít nadále 15 členů a revizní komise bude tříčlenná. V prvním kole bude člen ČIS moci navrhnout 

maximálně 20 jmen členů ČIS do výboru a 10 do revizní komise. Do druhého kola postoupí 40 kandidátů do 

výboru (ze kterých se vybere 15 členů výboru) a 10 kandidátů do revizní komise s nejvyšším počtem hlasů (ze 

kterých se vyberou 3 do revizní komise). Bude kooptován zástupce ambulantních internistů a také mladých 

internistů, pokud by se nedostal do výboru. 

Výbor navrhl členy volební komise pro podzimní volby v následujícím složení: 

MUDr. Barbora Nussbaumerová (FN Plzeň) 

MUDr. Robert Prosecký (FNUSA Brno) 

Ing. Veronika Todorovová (VFN Praha) 

Všichni jmenovaní se svojí kandidaturou souhlasili a jsou si vědomi, že sami nemohou být voleni do výboru ČIS 

ani do revizní komise. Činnost volební komise bude podporována sekretariátem ČIS. 

 

VI. Vzdělávání ve vnitřním lékařství 

Výbor se seznámil s porovnáním výsledků při zkouškách kmene a atestačních zkouškách. Srovnána byla 

procentuální úspěšnost a neúspěšnost při skládání těchto zkoušek v jednotlivých základních oborech medicíny. 

Ukázalo se, že vnitřní lékařství má nejvyšší „úmrtnost“ při těchto prověrkách znalostí. V diskusi k tomuto tématu 

byly výborem akceptovány následující podněty: 

1. Je třeba výrazně rozlišit náročnost zkoušení kmene a atestační zkoušky. Je třeba vzít v úvahu, že interní kmen 

skládají lékaři mnoha oborů, kde hluboké znalosti interny nebudou v budoucnu potřebovat. 

2. Jak při zkoušení kmene, tak při atestacích byl měl být kladen důraz na klinické problémy a nikoliv zkoušet do 

hloubky související biochemické, fyziologické a patofyziologické děje v organizmu, které již nemají bezprostřední 

význam pro klinickou diagnostiku a léčebná rozhodnutí. 

3. Výbor si klade jako podmínku vyjádřit se k plánované revizi složení otázek. Otázky by měly být zejména 

z okruhu diferenciální diagnostiky chorob, se kterými se lékaři setkávají často a nikoliv zahrnovat frekventně 

okrajové problémy. 



4. Výsledky komisí se v úspěšnosti atestantů dosti významně liší, je třeba sjednotit náročnost zkoušení na 

fakultách. Je žádoucí přítomnost primářů nebo pověřených školitelů u atestací jako určitá záruka, že zkoušený je 

dostatečně připraven pro její složení. Sjednocení náročnosti by bylo možné, pokud by část zkoušky byla provedena 

testem. 

 

VII. Různé 

1. Časopis Vnitřní lékařství – prof. H. Rosolová zkonstatovala, že je spolupráce se společností Solen, konkrétně 

Mgr. Dostálovou bez problémů. Převis prací a tedy dlouhá doba od zaslání manuskriptu do publikace je vyřešena a 

uveřejnění po schválení v recenzním řízení dochází asi za další 1 měsíc. S redakcí se řešilo v poslední době velké 

množství upoutávek na akce samotného Solenu. Redakce toto akceptovala a prezentaci Solenu omezí. 

2. Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně (předseda MUDr. Milan Kocián) - je vhodné navázat spolupráci 

s cílem dosáhnut shody ve formulaci požadavků na vzdělávání UZ metod v jednotlivých oblastech medicíny, ale 

zabránit tomu, aby se zde formovala platforma, která by si vytvořila monopol na školení UZ metod. Spolupráci 

naváže prim. Z. Monhart, který je současně zodpovědný za implementaci UZ metod do vzdělávacího programu ve 

Vnitřním lékařství. 

3. Sekce mladých internistů – jak již bylo zmíněno dříve, Seminář k atestačním otázkám proběhne v rámci 

Letních dnů interní medicíny. Letošní Dny mladých internistů v Martině se podle vyjádření slovenské strany 

odkládají na neurčito. 

4. EFIM – v rámci spolupráce pod hlavičkou Head of Departments and close collaboration – za ČIS navrženo 9 

zástupců. Výbor doporučuje do programu EFIM Fellowship 5 svých členů a to prof. M. Krška, prim. Z. Monharta, 

prof. J. Václavíka, prof. M. Vrablíka a prof. J. Filipovského. Odsouhlaseno hrazení jejich vstupního poplatku 

z finančních prostředků ČIS. V případě dalších zájemců je možné o nich jednat. Prof. J. Václavík dále informoval o 

své činnosti v pracovní skupině „Multimorbidity Working Group“, kde probíhá dotazníkové šetření a zvažují se 

edukační programy a další aktivity. 

5. Proběhlo jednání s Pneumologickou společností, kterého se za ČIS zúčastnili prof. R. Češka, prof. M. Souček a 

prim. Z. Monhart. Pneumologové opakovaně vyjadřují své znepokojení, že není povinná stáž z pneumologie 

v rámci kmene. K tomu výbor namítá, že je možno odeslat na stáž na pneumologické pracoviště tam, kde je to 

žádoucí v rámci volitelných šesti měsíců. Uvažováno o možnosti účasti pneumologů při zkoušení kmene. 

6. Žádosti o záštitu ČIS 

- Projekt PEOpLE-C19 - Paliativní péče v intenzivní medicíně v situaci COVID-19 – MUDr. Maláska. Výbor si 

váží této aktivity, ale bezprostřední záštitu neuděluje. 

- MasterClass Pfizer 7. 10. 2021 - výbor souhlasí s udělením záštity. 

7. Výbor podporuje žádost prim. Poláka o hrazení výkonu vyšetření procalcitoninem i v ambulantní interní 

praxi. 

8. Za posledních 6 týdnů se z členství v ČIS odhlásilo 35 členů, zejména po obdržení složenek k úhradě dlužného 

poplatku. S právním oddělením ČLS JEP bude nutno dořešit právní stránku nedoplatků.  

9. Pojišťovna 207 zasílá některým svým pacientům informaci, že jejich medikace má řadu možných interakcí. 

Často se jedná o interakce nižšího řádu, nemající významnější efekt. Dochází ke zbytečnému zneklidnění 

nemocných. S pojišťovnou to bude projednáno. 

10. Physicians Codex: "Medicine ahead economics" – email od German Society of Internal Medicine (DGIM) 

 

Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS 


