Vážení členové ČIS,
mám pocit, že se v celém světě prohlubuje neporozumění, ale spíše zášť až nenávist mezi
názorovými skupinami a názoroví oponenti jsou spíše nepřáteli než partnery k debatě. Zvolené
zástupce by tábor prohry nejraději svrhnul útokem jako na Zimní palác. V mnoha zemích to již
skončilo občanskou válkou. U nás se to manifestuje ve skupinách pro EU x anti EU, Babiš x
AntiBabiš, Zeman x AntiZeman apod. Právo není respektováno a agresivní minority kontrolují
mlčící většinu. Netolerance je rozdmychávána novináři, protože je živí senzační, pikantní a
špatné zprávy. Lidé se bojí říkat svoje názory, aby nezhoršili svoje mezilidské vztahy, protože
náležet tam, nebo onam, znamená být za opovrhovaného hlupáka u těch či oněch. Lékem pro
jednotlivce by možná bylo nečíst noviny, vyhodit televizi a odstřihnout internet. Pro společnost
lék nevidím.
Luboš Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 29. 10. 2017 v Praze)
Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, prim. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Monhart, prim.
Nedvídek, Dr. Orság, prof. Rosolová, prof. Souček, prim. Petr Svačina, prof. Štěpán Svačina,
prof. Škrha, MUDr. Škrha jr., prof. Špinar, prim. Tržil, doc. Václavík, prof.Vítovec,
doc.Vrablík, prof.J.Widimský, za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě
Prof. Češka přivítal přítomné a byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek.
I. Vzdělávací akce domácí i mezinárodní
Domácí:
 XXIV. kongres ČIS, Praha (29. 10. – 1. 11. 2017) – prof. Češka a prof. Widimský referovali
o tom, že kongres je připraven. Dr. Škrha jr. a Dr. Orság byli vybráni do komise pro
hodnocení vystoupení mladých internistů v rámci kongresu. Vítěz se zúčastní letní školy
EFIM 2018. První den akce proběhne již tradiční Setkání přednostů klinik a primářů
interních oddělení
 Jublilejní XXV. kongres ČIS bude v Brně (19. – 22. 9. 2018) – organizuje prof. Souček.
Tradičně bude umístěn ve veletržním komplexu, již se rozbíhá organizace.
 3rd Prague European Days of Internal Medicine - PEDIM, Praha (31.5. – 1. 6. 2018)
organizují prof. Češka a prof. Widimský, účastníci z ČR budou významně zvýhodněni
z hlediska registračního poplatku. Kromě mezinárodního kongresu pod patronací EFIM,
bude organizována i česká část „Pražské evropské dny interní medicíny“ (v českém jazyce),

která je věnovaná českým účastníkům. Na kongresu najdou zajímavá témata internisté,
specialisté dalších oborů a samozřejmě i praktičtí lékaři.
Zahraniční:


EFIM:
 Prof. Češka podal zprávu z 16th European Congress of Internal Medicine EFIM, Milán
(31. 8. – 2. 9. 2017). Kongres byl poměrně bohatě navštíven, asi 1600 účastníků,
polovinu programu tvořila odborná sdělení, velká část byla věnována otázkám
souvisejícím s praktickými problémy interny v Evropě. Stále se pracuje na společném
evropském curiculu pro internisty. Novým prezidentem EFIM je prof. Runólfur
Pálsson z Islandu, prezident elect je prof. Montano z Milána.
 17th European Congress of Internal Medicine, Wiesbaden (30. 8. – 1. 9. 2018),
následuje po kongresu Evropské kardiologické společnosti v Mnichově. Účast se
doporučuje zejména mladým internistům.
 4th EFIM Day Meeting, Brusel (16. 3. 2018), na akci vyslán doc. Vrablík a prim.
Monhart.



34th World Congress of Internal Medicine (WCIM), Kapské Město (18 – 21. 10. 2018) –
zájemci o účast z výboru ČIS se budou hlásit sekretariátu.
II. Volby nového výboru ČIS

O přípravě voleb referovala paní Milena Dolejšová ze sekretariátu ČIS. Členové volební komise
jsou doc. MUDr. Jiří Špác, CSc., MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph. D., prim. MUDr. Pavel
Havránek a Milena Dolejšová. Členové volební komise nemohou aspirovat na členství ve
výboru ani v revizní komisi.
Volby budou stále ještě korespondenční, protože nejsou k disposici elektronické adresy všech
členů a starší kolegové e-mail zřejmě ani nemají. (Příští výbor by měl začít pracovat na
elektronizaci kontaktů členů společnosti). Materiály pro první kolo budou rozeslány do 10.11.
2017. V prvním kole je možno uvést až 20 členů ČIS pro nominaci do výboru a 5 do revizní
komise. Podle nových stanov ČLS JEP je totiž hlasování do výboru a revizní komise odděleno.
Návratka 1. kola je do 30. 11. 2017. Pro druhé kolo bude do konce ledna 2018 rozeslán seznam
30 členů ČIS navržených pro výbor a 8 pro revizní komisi s nejvyšším počtem hlasů. Návratka
druhého kola je limitována datem 28. 2. 2018. Po sečtení hlasů bude konstituován nový 15
členný výbor a 3 členná revizní komise.

III. Postgraduální vzdělávání
Byla jmenována nová akreditační komise: prof. Souček – předseda AK, prim. Monhart místopředseda a dále členové prof. Češka, prof. Svačina, prof. Kršek, prof. Zadražil, prof.
Matějovič, doc. Martínek, MUDr. Vojtíšek, MUDr. Kubek, MUDr. Havel, MUDr. Tocháček,
MUDr. Bánik, MUDr. Točík, MUDr. Votoček.
Návrh na náplň programu praxe v interním kmeni je předán na MZ ČR, které ho oficiálně vydá.
Tento návrh byl zveřejněn v 10. čísle Vnitřního lékařství, takže bude vidět, zda a jak do něho
MZ zasáhlo. Výbor doufá, že minimálně. Je nutné si uvědomit, že přes interní kmen se bude
vzdělávat 17 odborností. ČIS to považuje za důležité, protože to podtrhuje význam interny
v medicíně a částečně to zvyšuje kompetenci lékařů specialistů pro péči o nemocné s více
chorobami. Kmen bude po 30 měsících zakončen ústní zkouškou.
IV. Mladí internisté
Ve výboru jsou mladí internisté reprezentováni Dr. Orságem a Dr. Škrou jr. Mají tradičně velmi
úspěšný blok na Kongresu ČIS.


V Praze bude uspořádán odpolední seminář k atestacím dne 14. 12. 2017, v Autoklubu ČR.
Akce je pro mladé internisty zdarma a je podpořena společností KRKA a Nadačním fondem
české interny.



V příštím roce budou Dny mladých internistů v Martině (24. - 25. 5. 2018), protože se střídá
pořadatelství mezi Olomoucí a Martinem. V letošním roce bylo v Olomouci 58 aktivních
účastníků, 30 z ČR a 28 ze Slovenska. 1. cenu získal MUDr. Jan Škrha, jr., který pojede na
zimní školu EFIM příští rok do Finska. ČIS uhradí kompletně náklady jeho účasti. Nově
byla oceněna i nejlepší kazuistika.
V. Sekce Ambulantních internistů

Referovala Dr. Lacinová.


E-recepty - polotovar, zůstává nevyřešena spousta připomínek. Prováděcí vyhláška není.
Výbor vyslovuje nesouhlas se současným stavem E-receptů a podporuje zamítavé
stanovisko ČLK. Ve vyhlášce by měl být alespoň „generální pardon“ respektující veškeré
okolnosti vedoucí k vydání papírového receptu. Výbor ČIS podporuje reálnou možnost
právního zablokování akce E-recept žalobou, protože v přípravě jsou za podivných
okolností angažovány soukromé subjekty bez výběrového řízení.



Výbor podporuje snažení sekce ambulantních internistů, aby úhrady internistů respektovaly
Úhradovou vyhlášku a Seznam výkonů bez zkreslení tzv. kalkulačním vzorcem. Jednání
s VZP jsou zatím neúspěšná.



MZ ČR si uvědomuje kritickou personální situaci v Praktickém lékařství pro dospělé. Je
možno znovu nabídnout pomoc. Internisté mohou být bez dalšího doškolení výbornými
praktickými lékaři. Pojišťovny to žádají, protože nejsou již někde regionálně schopny
zajistit péči pro své pojištěnce.



Zmíněn program Optimed – systém pro ambulance, který počítá dosavadní výši úhrad
včetně jejich predikce.
VI. Časopis Vnitřní lékařství

O redakčním plánu referoval šéfredaktor prim. Petr Svačina. Pro zvýšení atraktivity a pro účely
postgraduálního vzdělávání v interně budou monotématická čísla, částečně zaměřena i na
složitější

atestační

otázky.

Jsou

připravována

čísla

s tématikou

hematologickou,

revmatologickou, kardiologickou, imunologickou, geriatrickou a další. V číslech budou i
původní vědecké práce, je jich však nyní nedostatek a pro sníženou kvalitu je velká část
v recenzním řízení vrácena k úpravám nebo dokonce odmítnuta. Důvodem je snaha o
publikování původních prací v impaktovaných časopisech, jak to vyžadují podmínky získání
vědeckých titulů. Do konce listopadu předá prim. Svačina výboru ediční plán na rok 2018.
VII. Různé
1. Výbor se vyjádřil k záměru vydat nový zákon o zrušení preskripčních omezení. Pro
preskripční omezení nejsou žádné odborné důvody a trvání této regulace je podporováno
pouze plátci péče, kteří se obávají nekontrolovaného nárůstu výdajů na léky.
2. Blok ČIS na Kongresu České kardiologické společnosti (6. - 9. 5. 2018, Brno). Členové
výboru ČIS jsou žádáni o návrhy témat do tohoto bloku. Náměty je nutno zaslat do příští
schůze výboru.
3. Schválena záštita Prague ONCO (24. – 26. 1. 2018), Praha, Clarion Congress Hotel,
organizuje prof. Petruželka.
4. Cena předsednictva ČLS JEP za rok 2016 byla udělena publikaci navržené ČIS „Urgentní
příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu“ (2. vydání)
MUDr. Martina Poláka, publikace získala 3. místo.
5. Schváleno 31 nových členů ČIS : MUDr. Domkář Přemysl (FVZ Hradec Králové), MUDr.
Doubek Andrej (VN Brno), MUDr. Edelmannová Kristina (KZ a.s. Ústí nad Labem),

MUDr. Friedková Jitka (Nemocnice Prachatice), MUDr. Geislerová Lucie (FNKV Praha),
MUDr. Goldmann Andrej (ON Kolín), MUDr. Horská Markéta (Nemocnice Jablonec nad
Nisou), Kolesniková Svetlana (ON Mladá Boleslav), MUDr. Kollmerová Petra (Nemocnice
Říčany),MUDr. Konvičná Eva (Slezská nemocnice Opava), MUDr. Kratochvílová Renata
(FN Motol), MUDr. Lhotecký Libor (FMC DS ČR Chrudim), MUDr. Lužná Anna (ÚVN
Praha), MUDr. Macounová Eliška (MMN Jilemnice), MUDr. Medková Helena ( FN
Hradec Králové), MUDr. Mičková Silvie (Nemocnice Znojmo), MUDr. Pappová Andrea
(FN Brno), MUDr. Plecháčková Anna (Fresenius Med.Care Praha 5), MUDr. Pokorná Jitka
(Privátní amb. Brno), MUDr. Pomazalová Hana (ON Jičín), MUDr. Rajca Daniel
(Nemocnice Třinec), MUDr. Rejlek Václav (FNKV Praha), Sergeieva Maryna (ON Kolín),
MUDr. Sovák Jan (FN Brno), Mgr. Stepanov Mykola (Nemocnice Rakovník), MUDr.
Suchá Alexandra (Nem Sv. Alžběty Praha 2), MUDr. Šproch Ladislav (Nemocnice Žatec),
MUDr. Tancošová Radka (FN Plzeň), MUDr. Tatár Peter (ProCare Bratislava), MUDr.
Trpkošová Petra (Nemocnice Na Bulovce Praha), MUDr. Tylšarová Michaela (Nemocnice
Hranice).
6. Prof. Štěpán Svačina pozval všechny na 28. kongres ČLS JEP (7. – 8. 12. 2017, Praha), kde
bude přednášet za ČIS prof. Češka na téma Role interny na začátku 3. tisíciletí.
Příští schůze výboru bude konat 13. 12. 2017 od 13 hodin v Praze. Místo bude upřesněno.
Zapsal MUDr. Kotík a sekretariát ČIS

