Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala dne 27. 6. 2019 v Praze
Přítomni: prof. R. Češka, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. J. Nedvídek, prof. M.
Souček, prof. J. Škrha, MUDr. J. Škrha jr., prim. M. Tržil, doc. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prof. J.
Widimský, za sekretariát – Ing. T. Aleksičová, M. Dolejšová, Ing. L. Votavová
Omluveni: prim. L. Kotík, prof. M. Kvapil, MUDr. J. Orság, prof. H. Rosolová, prim. P. Svačina,
prof. Š. Svačina, prof. J. Špinar, prof. M. Vrablík
Prof. Češka přivítal přítomné a a spolu s ostatními členy výboru poblahopřál prim. J. Nedvídkovi k
významnému životnímu jubileu.
Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní
XXVI. Kongres ČIS (17. – 20. 11. 2019, Praha, Kongresové centrum) - organizačně zajišťují prof.
R. Češka a prof. J. Widimský. Program jako obvykle pokryje novinky z celého širokého interního
oboru a jeho specializací. Aktuálně je zhruba 500 registrovaných účastníků, v přípravě jsou
předsjezdová sympozia, na slavnostním zahájení kongresu bude probíhat diskuze o interně – prim. L.
Kotík vs. prof. P. Pafko, moderátor Ladislav Špaček. Žádáme společnosti, které zatím nedodaly
program svých bloků, aby tak učinily, co nejdříve. Bližší informace budou postupně aktualizovány
na webových stránkách akce www.kongrescis.cz.
2nd Anitschkow Days - IAS Conference on Atherosclerosis (17. – 19. 9. 2020, Moskva) - prof.
Češka informoval o spoluorganizaci ČIS na této mezinárodní akci se zaměřením zejména na
preventivní kardiologii a aterosklerózu.
WCIM Mexico (1. – 5. 12. 2020, Cancún) – ČIS byla požádána o návrh bloku na Světový kongres
interní medicíny. Návrh: preventivní kardiologie, klinické aspekty diabetu, novinky v endokrinologii
+ 1 další (viz mail).
Kongres WCIM 2024, Praha - finální termín akce zatím není stanovený (podzim). Prof. Češka
informoval o zahájení propagace kongresu - natáčení videí se členy výboru pro nadcházející Kongres
ČIS, příprava prezentace pro české účastníky. Posléze spuštění propagace v zahraničí (možná
propagace přes mezinárodní odborné společnosti/organizace.). Z předběžných jednání s prof.
Dickerem, předsedou EFIM, vyplývá, že je velká vůle, aby se v roce 2024 konal v Praze světový
kongres spolu s kongresem evropským.
Zprávy z akcí:
Vanýskův den (15. 3. 2019, Brno) – téma letošního ročníku bylo Diabetes mellitus, hlavní přednášku
měl prof. Š. Svačina. Akce se zúčastnilo 200 účastníků.
Kongres ČKS (12. – 15. 5. 2019, Brno) – 2 bloky ČIS – prof. Češka poděkoval všem, kteří se blocích
ČIS podíleli. Oba bloky byly výjimečně dobře navštívené, i blok od 8h ráno byl hojně navštíven
navzdory
ne
úplně
ideálnímu
načasování
v
brzkých
ranních
hodinách.
Jarní cyklus seminářů Interna Informans - standardně dobře hodnocená akce ve vybraných
městech ČR, kterou zajišťuje prof. R. Češka.

Můžeme ICHS eradikovat? Od léčby po infarktu ke snížení celoživotního rizika - cyklus
seminářů proběhl ve 3 různých termínech v Táboře, v Plzni a v Brně.
II. Evropská federace interní medicíny
V termínu 29. – 31. 8. 2019 se v Lisabonu koná výroční kongres EFIM - 18th European Congress
of Internal Medicine (ECIM). Na kongresu bude ČIS zastupovat prof. R. Češka, který se také
zúčastní jednání General Assembly. Dále se bude v rámci kongresu ECIM konat další schůze
pracovní skupiny EFIM pro použití ultrazvukových vyšetření (USWG). Za ČIS se bude této schůze
účastnit prof. M. Kršek, prim. Z. Monhart. Výborem byla schválena účast a související náklady všech
tří zástupců ČIS (prof. R. Češka, prof. M. Kršek, prim. Z. Monhart). Byly schváleny náklady na účast
sekretariátu a na stánek ČIS v rámci výstavy na kongresu ECIM.
ČIS nabídne RNDr. M. Petrášovi a prof. R. Chlíbkovi možnost stát se delegátem za ČIS v nově
vznikající pracovní skupině EFIM - ADVICE (Adult Vaccination Campaign in Europe) Working
Group.
MUDr. P. Horák bude osloven s žádostí, zda by měl zájem zastupovat ČIS v European Medicines
Agency (EMA) pro období 2019 – 2022.

III. Publikační soutěž ČIS
Komise ve složení prof. J. Widimský, prim. J. Nedvídek a prim. M. Tržil vyhodnotila přihlášené
knižní publikace a původní vědecké práce lékařů do 35 let.
Výsledky – knižní publikace:
1. cena: Karel Lukáš, Jiří Hoch a kol.: “Nemoci střev”, odměna 30 000,-Kč
2. cena: Ondřej Hloch: “Užitečné tabulky pro praxi nejen v interních oborech”, odměna 20 000,- Kč
Třetí cenu získaly 2 publikace - odměna 10 000,- pro obě publikace.
3. cena: Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Ondřej Ludka a kol.: “Léčba
kardiovaskulárních onemocnění”, odměna 10 000,- Kč
3. cena: Vladimír Tuka a kol.: “Preventivní kardiologie pro praxi”, odměna 10 000,- Kč
Výsledky – původní vědecké práce lékařů do 35 let:
1. Jan Schovánek a kol.: “Retrospective Analysis of Patients with Graves Orbitopathy Treated by
Pulses of Methylprednisolone, with a Focus on Adverse Events”, Endocrine Practice, Volume 24,
Issue 7 (IF 3,805), odměna 10 000,-Kč
Odměněným autorům blahopřejeme.
IV. Sekce mladých internistů
Dny mladých internistů (6. - 7. 6. 2019, Olomouc) - konference se aktivně zúčastnilo 42 lékařů.
Podrobná zpráva z akce je dostupná na webu ČIS. Cenu za nejlepší prezentaci získal MUDr. Jan
Novák z II. interny FNUSA v Brně, odměnou je účast na zimní škole EFIM (leden 2020, Finsko).
Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty (říjen 2019, Praha) - již 3. ročník semináře
bude zaměřen na tematické okruhy k atestačním zkouškám. Přednášející budou z řad zkoušejících a
z praxe. Odborně zaštitují zástupci mladých internistů ČIS, MUDr. Orság a MUDr. Škrha,

organizačně zajišťuje sekretariát ČIS. Více informací na webu ČIS, termín bude upřesněn.

V. Sekce Ambulantních internistů
MUDr. J. Lacinová informovala o aktivitách skupiny ambulantních internistů. Probíhá dohadovací
řízení o úhradách v segmentu Ambulantních specialistů pro rok 2020. Podrobné informace najdete v
přehledu od MUDr. J. Lacinové na konci tohoto zápisu (Příloha 1).
VI. Časopis Vnitřní lékařství
Prezentace společnosti Solen, který byl vybrán jako nový nakladatel. Diskuze o budoucnosti
časopisu a možnostech jeho vydávání (periodicita, témata).

VII. Různé
1. Žádost ČIS výboru ČDS - uvolnění vybraných DIA aktivit a PZT pro internisty. Probíhají
jednání o uvolnění asi 100 proužků pro internisty. Zatím není zcela dořešeno.
2. Žádost ČGS - návrh na projednání úpravy stávajících výkonů do Pracovní skupiny k
Seznamu zdravotních výkonů při MZ ČR – zaslán oficiální souhlas ČIS.
3. Žádost ČHS – sdílení kódu 11140 – zavedení periferně zavedeného centrálního katetru –
PICC i pro odbornost 202 – klinická hematologie - zaslán oficiální souhlas ČIS.
4. Dokumenty ČKS – zapojení ČIS (účast ve článcích různých autorů z výboru):
•
•
•

Sekundární prevence ischemické choroby srdeční a periferní aterosklerozy kombinací
antiagregační a antikoagulační léčby
Léčba nemocného po IM
COMPASS position paper (prof. P. Widimský) – ČIS jako garant

5. Projekt VZP Plus KV prevence - zvýšení hodnoty bodu.
6. Vzdělávací program VL – otázky po kmeni jsou nyní zásadní, bylo by možné je rozeslat na
příslušné SOR, které jdou přes interní kmen. Prof. Žákovi (SOR) bude zaslán návrh (prim.
Z. Monhart a prof. J. Škrha).
Příští schůze výboru se bude konat ve středu 11. 9. 2019 od 14 hodin v Autoklubu ČR v Praze.

Příloha 1
Dohoda o úhradách v segmentu AS pro rok 2020
1. ORL a dermatologie mají změnu nositelů výkonů z L1 na L3
2. Kód 09543 má hodnotu 30 Kč limitem úhrady je počet klinických výkonů v roce 2018
3. Obory 305, 306, 309 bez limitu vzorcem, interna má hodnotu bodu 1.07 (avšak s limitem
vzorcem)
4. Při vyhovění bonif. kriteriím nastoupá hodnota bodu o max. 10 hal na 1.17 Kč
5. Základní koeficient úhradového vzorce bude 1.95
6. Malý počet pojištěnců bude u výkonů 80 u regulací 100
7. Hodnota bodu při péči o cizince je 1.29 Kč
8. Za každou položku na el. receptu bude vyplacena 1.70 Kč
9. Regulace a jejich uplatnění je totožný systém limit je 105%
Bonifikační systém
1) Doklad o celoživotním vzdělávání - nejméně 50% lékařů - hodnota bodu
koeficient ve vzorci +4%

+4 haléře a

2) Alespoň 30 pracovních hodin v 5 pracovních dnech nejméně 50 % lékařů buď 2 dny od 7
hod nebo 2 dny do 18 hod nebo 1x od 7 hod a 1x do 18 hod, hodnota bodu + 4 hal ve vzorci
+4%
3) Alespoň 5% nových pacientů od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 alespoň 50% lékařů na
pracovišti navíc umožňovat pružnost systému tj. přednostní vyšetření (nemocnice,
předoperační) nejedná se o ak. Stavy. Bodová hodnota stoupne o 2 haléře koeficient ve
vzorci + 2%.
Podmínka nepodkročitelnosti reálné hodnoty bodu pod 1 Kč, kterou uplatňovala také interna
nebyla akceptována (obavy z „roztočení“ výkaznictví pojišťovny mají tabulky reálných hodnot
bodu pro jednotlivé odbornosti).
Na DŘ bylo přislíbeno tabulky dodat (Dr. Jojkovi, SAS) v červnu, 26. 6. 2019 nebyly k dispozici.
Dále bylo přislíbeno, že při upozornění na konkrétní případy (v rámci odkupu praxe či změně
spektra výkonů) se pojišťovny zavázaly věci se poctivě věnovat s cílem nastavit úhradu do výše
umožňující ambulanci provozovat. Je třeba se opřít o fakta, která jsou pro nás obtížně dostupná.
V této věci je možné se obrátit na Ing. Jaroslava Dubu (OAKS Consulting s.r.o.),
+420 606 613 224
ZÚM ZÚLP mimo limit nebude, konkrétní vyjednávání dle případů.
Vypracovala: MUDr. J. Lacinová

