
Vážení členové ČIS, 

opět se zdá, že prohrajeme ve zdravotnickém sporu se společností Diag-Human 13 miliard. Část našich vůdčích 

sociopatů totiž o vítězství v tomto sporu nemá zájem. V případě vyhraného sporu státem se nic rozdělovat nebude. 

Prohra znamená porcování 13 miliard mezi různým způsobem zainteresované nedočkavce. Nejsou to první miliardy 

zmizelé vinou politiků, vzpomínám jen na kuponovou privatizaci, prodej IPB se zárukou 100 miliard za nedobyté 

pohledávky, ztráty z prodejů pohledávek Konsolidační agenturou, privatizaci OKD, odškodné majitelům práv televize 

NOVA, kvalifikovaným odhadem zmizelo 400 – 500 miliard. Nikdo nepotrestán. Pro srovnání jsem byl předvolán 

Čestnou radou ČLK, abych změnil závěr posudku a označil za postup non lege artis nepoznanou laktátovou acidózu u 

alkoholika, který byl s hladinu 2,3 promile alkoholu odeslán na záchytnou stanici a lékařka čelí trestnímu oznámení 

rodiny. V současné době nedostatku lůžek při absenci sester bude mnohem hůř. Nemáme totiž ročně 5-6 miliard, které 

by problém platů sester vyřešily. Srovnání jednotlivých pochybení si učiňte sami.  

Luboš Kotík  

  

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti  

Praha 30. 5. 2017 

 

Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, prof. Dítě, prim. Kotík, Dr. Lacinová, prim. Nedvídek, Dr. Orság, 

prof. Rosolová, prof. Souček prof. Štěpán Svačina, prof. Škrha, Dr. Škrha jr., prim. Tržil, doc. Václavík, 

doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr., za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová.  

Omluveni: prof. Aschermann, prim. Monhart, prim. Petr Svačina, prof. Špinar, prof. Vítovec.  

Úvodem prof. J. Widimský, jr. blahopřál jménem výboru prof. Češkovi a prof. Součkovi k významnému 

životnímu jubileu. 

Prof. Češka přivítal zúčastněné členy výboru a poděkoval za spolupráci. Poté byl schválen zápis z minulé 

schůze. 

I. Vzdělávací akce domácí i mezinárodní 

Zprávy z akcí: 

17. 3. 2017 – XXVII. Vanýskův a 140. Internistický den, Brno, hotel Voroněž - tradičně zajistil MUDr. 

Milan Kuman s tématem „ Infekce a infekční komplikace ve vnitřním lékařství. “ Registrováno 203 

účastníků, přednášky hodnoceny výborně. Rozpočet prakticky vyrovnaný. 

17. cyklus seminářů Interna Informans – jarní cyklus seminářů proběhl úspěšně v 6 městech po celé ČR 

(Ústí nad Labem, Praha, Olomouc, Plzeň, Jihlava, Brno). 

Akce budoucí: 

1. – 2. 6. 2017 - XXXVI. dny mladých internistů, Teoretické ústavy LF UP Olomouc - organizuje prof. 

Zadražil a prof. Horák, ve spolupráci s prof. Mokáněm a MUDr. Orságem, který informoval o probíhajících 

přípravách, Přihlášeno 58 aktivních účastníků, první cenou ČIS bude účast na zimní škole EFIM ve Finsku. 

Firma Krka poskytne všem oceněným příspěvek na odbornou literaturu. Nově bude také zavedena cena za 

nejlepší kazuistiku. Schváleno krytí nákladů za supplementum abstrakt v časopise Vnitřní lékařství 

z prostředků ČIS. 

22. – 24. 6. 2017 – 32nd Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes 

Mellitus and the 12th Congress of the Central European Diabetes Association, Praha, hotel Diplomat 
- diabetologie, za ČR zajišťuje prof. Škrha 

 

31. 8. – 2. 9. 2017- 16th European Congress of Internal Medicine EFIM, Milán informace na stránkách 

EFIM. Schválena úhrada nákladů za sekretariát a prof. Češku, který se zde také účastní tzv. General 

Assembly EFIM za ČR.  

26. - 30. 8. 2017 – ESC Congress, Barcelona – v rámci akce bude bezplatně zajištěn stánek na propagaci 

ČIS ve spolupráci s ČKS. Schváleny náklady za účast sekretariátu. 



29. 10. - 1. 11. 2017 - XXIV. kongres ČIS, Kongresové centrum Praha - program odborných přednášek 

se připravuje, bude probíhat ve třech sálech. Všichni jsou srdečně zváni k účasti na kongresu. Podrobnější 

informace na www.kongrescis2017.cz. 

19. - 22. 9. 2018 – XXV. kongres ČIS, Brno, Výstaviště (BVV) 

 

II. Volby do výboru ČIS 

Výbor rozhodl, že volby budou dvoukolové, korespondenční. 

Byla navržena volební komise v následujícím složení (jména jsou uvedena bez titulů): Pavel Havránek 

(Nemocnice České Budějovice), Jiří Špác (FNUSA Brno), Lukáš Zlatohlávek (VFN Praha), Milena 

Dolejšová (Sekretariát ČIS). 

 

III. Ambulantní internisté 

Dr. Lacinová referovala o svých aktivitách z hlediska výše úhrad pro interní ambulance. Podle 

poskytnutých údajů z VZP řada ambulancí pracuje za hodnotu bodu nižší než 1 Kč. Taktéž hrozí, že za rok 

2016 bude řada ambulancí vracet část přijatých plateb, protože zálohy byly stanoveny podle předchozího 

roku, kdy byly provedeny kompenzace ztrát za zkrácené časy klinických vyšetření. A nyní při použití 

srovnávacího roku 2014 hrozí, že se zastropením na tento rok bez použitých kompenzací dojde k poklesu 

úhrad. Výbor schválil vyjádření zpracované s pomocí právní kanceláře ČLK upozorňující na tyto problémy. 

 

IV. Problémy vzdělávání 

Dne 23. 5. 2017 proběhlo setkání primářů a přednostů interních oddělení se zástupci výboru. Bylo 

referováno o náplni interního kmene, který sestavila komise prof. Češka, prof. J. Widimský jr., prof. 

Souček, prim. Monhart, prof. Škrha, prim. Žák, Dr. Orság a MUDr. Škrha jr. Kmen prodloužen na 30 

měsíců. Vše je připraveno s vědomím, že je třeba, aby se většina vzdělávání realizovala na periferních 

pracovištích a lékaři tak mohli po většinu doby zůstávat na mateřském oddělení. Důležitou informací je, že 

existuje reálná možnost požádat u letošních nastoupivších absolventů do konce října o příspěvek na kmen, 

který činí 25 000 Kč/měsíc. Tato částka zatím není omezena počtem žadatelů a tak lze požádat na MZ ČR 

pro každého nastoupivšího lékaře. 

Návrh základního kmene interního lékařství: minimální doba 30 měsíců 

Všeobecná povinná praxe   6 měsíců  

Urgentní medicína (ARO a IM)  2 

Chirurgie     2 

Interna      2 

Všeobecná interní praxe            18 měsíců 

JIP      4 

Neselektovaný příjem    4 

Interní oddělení             10 

Za náplň zodpovídá školitel 

Flexibilní praxe, za kterou zodpovídá školitel  

a obor, do kterého je lékař zařazen  6 měsíců 

 Flexibilní praxe varianta A: 

vnitřního lékařství (klinické obory navazující dle úvahy) 

Pneumologie       2 měsíce 

Doporučené, nepovinné obory 

Neurologie, onkologie,  

http://www.kongrescis2017.cz/


Infektologie,rehabilitace, další    4 měsíce 

 

 Flexibilní praxe – varianta B: 

lékaři zařazení do oboru, který navazuje na interní kmen 6 měsíců 

 

Diskutovány byly též nároky na školitele. 

Návrh na školitele: 

• Nejvyšší kvalifikace/atestace v oboru vnitřního lékařství 

• Nejméně 3 roky praxe v oboru po dosažení nejvyšší kvalifikace 

Nebo 

• Atestace z některého z oborů navazujících na interní kmen s lůžkovou bází 

• Nejméně 3 roky praxe na interním oddělení 

 

Školitel může mít na starosti 2 školence. Je třeba vzít v úvahu, že školenců projde interními pracovišti velmi 

mnoho, protože interní kmen musí absolvovat celkem 17 odborností. 

Akreditační komise nyní končí činnost, 2/3 interních oddělení je akreditováno. Na poslední schůzi se 

projednalo i rozdělení rezidenčních míst, kterých bylo k disposici 50, ale žádostí bylo 91. Komise vybrala 

50 žadatelů tak, aby malé nemocnice byly významně zvýhodněny. Na jedno místo je určeno 2,1 mil Kč.  

Nová akreditační komise bude jen 9-ti členná (3 členové budou jmenováni za ČLK, 3 za MZ - do této 

kategorie spadají odborné společnosti a 3 za LF), funkční období bude 5-ti leté. Navíc se zřizuje tzv. 

Vzdělávací rada, což bude poradní orgán MZ ČR. Tato rada bude koordinovat činnost akreditačních komisí, 

aby některé obory významněji nevybočovaly svými nároky a požadavky.  

 

V. Publikační soutěž 

Komise výboru* ve složení prof. Widimský jr., doc. Vrablík a prim. Nedvídek vyhodnotila přihlášené 

knižní publikace a také originální vědecké práce lékařů do 35 let. 

1. cenu za knižní publikaci získala monografie „Předoperační vyšetření dospělých“ (2. přepracované a 

doplněné vydání) MUDr. Luboše Kotíka (30.000,-Kč) 

2. cenu obdržela publikace „Vybrané kapitoly z intenzivní péče“ doc. MUDr. Petra Bartůňka, CSc. a kol. 

(20.000,- Kč) 

Cenu za nejlepší původní práci autorů do 35 let obdržela práce „Role of Adding Spironolactone and Renal 

Denervation in True Resistant Hypertension: One-Year Outcomes of Randomized PRAGUE-15 Study“ 

MUDr. Jána Rosy, Ph.D. a kol. (IF 6,835).  

Oficiální ocenění výherců proběhne během slavnostního zahájení XXIV. kongresu ČIS v Praze dne 29. 10. 

2017. 

Na základě návrhu prof. Petráška na udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědeckou práci 2016 výbor 

ČIS schválil návrh publikace „Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení 

urgentního příjmu“ (2. přepracované a doplněné vydání) MUDr. Martina Poláka.  

* Během schůze výboru ČIS byla zvolena komise, která po uzávěrce publikační soutěže (31. 5. 2017) vyhodnotí 

přihlášené publikace. Složení komise: prof. Widimský jr., doc. Vrablík, prim. Nedvídek. O výsledcích publikační 

soutěže bylo rozhodnuto na schůzi zvolené komise po uzávěrce dne 1. 6. 2017. 



 

VI. Různé 

1. Časopis Vnitřní lékařství – z důvodu nepřítomnosti prim. Svačiny referoval o časopisu prof. Češka.  

Je relativní nedostatek článků, nejvhodnější by byla výsledková sdělení, kazuistiky, prosba zejména na 

mladé internisty, aby zasílali své články. 

2. Aktivity EFIM: 

• ČIS byla vyzvána k navržení zástupce do nové iniciativy Internal Medicine Assessment of Gender 

differences in Europe (IMAGINE) Working Group, která vznikla v rámci EFIM. Výbor prozatím 

zástupce za ČIS nezvolil.  

• FDIME-EFIM Clinical Research Seminar – zástupkyní z ČR byla vybrána MUDr. Eva Tůmová 

(VFN Praha).  

• Volba Secretary General 2017 – 2019 – nebyl navržen kandidát 

3. Výbor schválil záštitu sympozia k časopisu Postgraduální medicína, které se uskuteční 12. 12. 2017 

v Praze.  

4. Výbor ČIS byl vyzván ke Spolupráce s Českou společností intenzivní medicíny, včetně účasti zvolených 

zástupců obou společností na jednáních schůzí výborů. ČIS nepovažuje za nutné trvalou vzájemnou 

přítomnost zástupců obou společností na schůzích výborů. Souhlasí však s jednorázovým přizváním člena 

výboru ČIS na jednání výboru ČSIM a vice versa, aby se vyjasnily případné problémy vzájemné spolupráce.  

5. Bylo schváleno 17 nových členů ČIS: Prof. MUDr. Věra Adámková (IKEM Praha), MUDr. Renáta 

Aiglová (FN Olomouc), MUDr. Silvia Eliášová (Nemocnice Ostrov), MUDr. Petr Herzik (Int.amb. 

Mariánské Lázně), MUDr. Jarmila Hrochová (Interna Zábřeh), MUDr. Jana Jirkovská (Krajská zdravotní 

a.s. Most), MUDr. Filip Komárek (Nemocnice Jablonec n.N.), MUDr. Tereza Kratochvílová (Interna 

Třebíč), MUDr. Pavlína Nevoralová (NPK a.s. Chrudim), MUDr. Markéta Orosová (Interna Ústí nad 

Orlicí), MUDr. Petr Palma (TMH s.r.o. Brno), MUDr. Tomáš Peška (Nemocnice Blansko), MUDr. Tereza 

Piskovská (Nemocnice České Budějovice), MUDr. Zuzana Simanová (Nemocnice Znojmo), MUDr. 

Tetyana Skalka (FTN Praha), MUDr. Martin Šatný (VFN Praha), MUDr. Kamil Vlček (VFN Praha), 

Příští schůze výboru se bude konat dne 29. 10. 2017 při příležitosti Kongresu ČIS v Praze. Přesný čas 

bude upřesněn. 

Poslední letošní schůze výboru se bude konat dne 13. 12. 2017 v Praze. Přesný čas a místo bude 

upřesněno. 

 

Zapsal MUDr. Kotík a sekretariát ČIS 


