Zápis ze schůze výboru ČIS
(Schůze se konala dne 5. 12. 2018 v Praze)
Přítomni za výbor a KK: prof. R. Češka, prof. M. Kršek, prof. M. Kvapil, MUDr. J. Lacinová,
prof. Martínek, prim. J. Nebáznivý, prim. J. Nedvídek, prim. J. Latta, MUDr. J. Orság, prof. M.
Souček, J. Škrha jr., prof. Š. Svačina, prim. M. Tržil, doc. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prim. P.
Vojtíšek, prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský, za sekretariát - Ing. T. Aleksičová, M. Dolejšová,
Ing. L. Votavová
Omluveni za výbor a KK: prof. J. Filipovský, prim. J. Havránek, prim. L. Kotík, prim. Z.
Monhart, prof. H. Rosolová, prim. P. Svačina, prof. J. Škrha, prof. J. Špinar, prim. J. Točík, prof.
Z. Zadák, prof. J. Zadražil, prim. J. Žák
Prof. Češka přivítal přítomné a v úvodu vzpomněl nedávno zesnulého prof. Blahoše,
dlouholetého předsedu České lékařské společnosti JEP, bývalého prezidenta Světové lékařské
společnosti (WMA), důstojníka francouzského Řádu čestné legie, jednoho z nejvýznačnějších
českých endokrinologů a lékařů vůbec.
Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
I. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní
Zpráva o proběhlých akcích:
XXV. Kongres ČIS, 19. – 22. 9. 2018, Brno – z reference prof. Součka vyplývá, že se kongresu
zúčastnilo téměř 1500 účastníků. Účast mladých lékařů se oproti minulým ročníkům zvýšila o
10%, nicméně je problém s aktivní účastí mladých lékařů, která je nízká (především se jedná o
prezentace a postery). Nejvíce navštívené byly bloky s tématikou diferenciální diagnostiky, které
bude potřeba zařadit do programu následujícího kongresu. Prof. Souček dále uvedl, že byl
kongres ziskový a výtěžek z kongresu bude rozdělen na účet ČIS ČLS JEP a na účet NF České
interny, který se spolupodílel na organizaci a zajištění kongresu.
Podzimní cyklus seminářů Interna Informans - prof. Češka informoval o úspěšně proběhlých
podzimních seminářích, které se těšily vysoké účasti zejména mladých lékařů.
XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny (23. - 25. 10. 2018, Ostrava) – za ČIS se akce aktivně
účastnil doc. Václavík, který měl přednášku na téma “Emergentní a urgentní hypertenzní stavy
pohledem internisty“.
Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu (14. 11. 2018, Praha) – za ČIS se akce
aktivně účastnil prim. Kotík, který měl přednášku na téma “Problémy diferenciální diagnostiky
bolestí na hrudi“.
Probíhající a plánované akce:
XXVI. Kongres ČIS (17. – 20. 11. 2019, Praha – Kongresové centrum) - prof. Češka a prof.
Widimský informovali o programovém a ekonomickém zajištění kongresu. Programový výbor
se začne scházet začátkem roku 2019. Prostory i ubytování jsou rezervovány.

Podzimní cyklus seminářů Srdeční selhání - problém internisty (28. 11. Brno, 5. 12. Praha,
11. 12. Olomouc) - prof. Češka informoval o zvýšeném zájmu o účast oproti předchozímu cyklu.
Prioritou je účast mladých lékařů.
Vanýskův den (15. 3. 2019, Brno), téma Diabetes mellitus – komplikace - organizačně
zajišťuje MUDr. Kuman. Seminář se bude konat v hotelu Voroněž v Brně. Slavnostní přednášku
bude mít prof. Svačina.
Kongres ČKS (12. – 15. 5. 2019, Brno) – prof. Češka informoval o přípravě a zajištění bloku
ČIS v rámci kongresu a vyzval členy výboru, aby navrhli témata přenášek. Uzávěrka pro zaslání
připravených bloků je 6. 1. 2019.
World Congress of Internal Medicine 2024 (Praha) – v letošním roce proběhl světový kongres
WCIM v termínu 18. – 21. 10. v Kapském Městě. Aktivně se kongresu účastnil prof. Češka, který
měl 3 sdělení a dále prim. Monhart, který měl v rámci kongresu 1 sdělení. V rámci kongresu
proběhla zasedání, na kterých byla prosazena Praha jako místo WCIM 2024. Termín zatím není
stanoven, ale pravděpodobně se bude kongres konat spolu s národním kongresem ČIS na podzim.
Prof. Vrablík informoval o zvolení prof. Češky do výboru International Society of Internal
Medicine (ISIM). Výborem byla schválena bližší spolupráce s ISIM a také náklady na propagaci
kongresu WCIM 2024 (zajistí zástupci výboru a sekretariát) na níže uvedených mezinárodních
akcích:





ACP (11. – 13. 4. Philadelphia)
MIRCIM (9. – 11.5. Krakov)
EFIM (29. - 31. 8. Lisabon)
ESC (31.8. - 4. 9. Paříž)

EFIM Day (15. 3. 2019, Brusel) – v rámci EFIM dne proběhne schůze pracovní skupina
“Working Group on Ultrasound“. Výbor schválil schválení nákladů na účast zástupců ČIS –
prim. Monharta a prof. Krška. Je třeba zařadit problematiku ultrazvuku do publikací a napsat
kratší obecnou publikaci na téma: Ultrazvuk - sonograf internisty 3. tisíciletí, která bude rozšířena
v odborných médiích.
18th European Congress of Internal Medicine - ECIM (29. – 31. 8. 2019, Lisabon) – prof.
Češka informoval o konání kongresu ECIM v následujícím roce.
II. Mladí internisté
Zástupci pracovní skupiny mladých internistů, MUDr. Orság a MUDr. Škrha, informovali
o vítězce Letní školy ESIM (23. – 29. 6. 2019), kterou se stala MUDr. Nikola Uzlová z FNKV.
Do 31. 3. 2019 je potřeba zaslat přihlášku. Bude zvážena náhrada (aktivní mladý internista),
pokud se paní doktorka nebude moci zúčastnit. Zimní školy ESIM se zúčastní MUDr. Markéta
Schubertová z III. interní kliniky, FN a LF UP Olomouc.
MUDr. Orság a MUDr. Škrha dále informovali o 2. ročníku Semináře k atestačním otázkám,
který se konal 29. 11. 2018 v Praze. Semináře se zúčastnilo přes 40 účastníků. Organizaci
semináře zajistil sekretariát ČIS a partnerem byla společnost Krka.
Dny mladých internistů (6. - 7. 6. 2019, Olomouc) bude organizačně zajišťovat společnost
Solen. Výbor vyzývá mladé lékaře, aby se akce zúčastnili.

III. Ambulantní internisté
OS ČLK pro Prahu 10. Významné procento práce lékařů není proplaceno, je potřeba nastavení
pravidel, aby byla proplacena veškerá odvedené práce. Prof. Kvapil doporučil nezávislou
advokátní kancelář, s jejíž pomocí řešili podobnou situaci diabetologové.
Interní medicína pro praxi - XIV. konference ambulantních internistů se koná v Olomouci
21. – 22. 3. 2019.
III. Časopis Vnitřní lékařství
Šéfredaktor Prim. Svačina dodal písemnou zprávu o aktuálním stavu časopisu. Nakladatel
časopisu společnost Facta Medica dodala přehled nákladů za rok 2018, kdy došlo ke ztrátě
v hodnotě 177 000 Kč. Výbor odsouhlasil uvolnění 2/3 sumy na zaplacení dluhu časopisu.
Zbytek sumy bude doplacen po kontrole ekonomiky revizní komisí a vydání revizní zprávy.
IV. Publikační soutěž
Připomínáme publikační soutěž ČIS, do které mohou autoři přihlašovat své práce s interním
zaměřením, které byly vydány v roce 2018 a to v těchto kategoriích za následujících podmínek:
1) monografie bez rozdílu věku - 3 nejlepší práce získají finanční odměnu
(30 000/20 000/10 000 Kč).
2) původní práce autorů do 35 let - nejlepší práce získá finanční odměnu (10 000 Kč).
Autor nesmí v roce 2018 přesáhnout věk 35 let.
Podmínkami soutěže je, že autor práce musí být členem ČIS a jedná se o prvního autora práce.
Původní práce a monografie spolu s přihláškou je třeba zaslat na adresu sekretariátu
ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2 a současně poslat emailem (info@interna-cz.eu).
Konečný termín pro doručení přihlášek je 31. 5. 2019. Vítězové budou vyhlášeni na výročním
kongresu ČIS 2019 v Praze.
V. Různé
1. ČIS se podílí na vzniku sítě PCSK9-i – proběhla první schůzka, bude se dále pokrčovat a
vznikne registr center.
2. Schválena žádost o záštitu ČIS: Konference Turecké internistické společnosti (8. – 10. 3. 2019,
Praha). V rámci mezinárodní spolupráce ČIS zajistila na konferenci blok přednášek. Registrace
je pro členy ČIS zdarma. V případě zájmu o registraci kontaktujete sekretariát ČIS
(info@interna-cz.eu). Více informací je na webu ČIS
3. Schválena žádost o záštitu ČIS: Sympozium PRO.MED.CS - Existuje kardio-hepatometabolické kontinuum? (11. – 12. 1. 2019, Podbanské).
4. Byla odsouhlasena roční odměna sekretariátu ČIS
5. MZ ČR - Návrhy na snížení administrativní zátěže poskytovatelů zdravotní péče. Za ČIS na
návrhu pracuje prim. Kotík.
6. ÚZIS - Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi
poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému (zákon o
elektronizaci zdravotnictví). Dokument se připomínkuje.

7. Žádosti o stanovisko ČIS: Projekt “Ukrajina“ - proběhla rozsáhlá diskuze, jejíž závěrem bylo
především snížení požadavků na zkoušky jazykové i aprobační. Důvodem je především
nedostatek lékařů v pohraničí.
Příští schůze výboru se bude konat dne 14. 3. 2019 v 15:00 v hotelu Voroněž v Brně.
Zapsal sekretariát ČIS
Zamyšlení na konec:
J. S. Machar - ze sbírky „ Zde by měly kvést růže„ - ano měly, žijeme v krásné zemi a v úžasné době.
Místo abychom se radovali panuje zda jakási nesmiřitelná a malicherná zloba. Doba se mění
překotně, nicméně i za sto let se to dá popsat stejnými verši, které snad nemohou nikoho urazit, jsou
nadčasové a univerzální. Každý si může vybrat, na koho míří.
Vážení členové ČIS,
přeji svým již svadlým nervům i vašim, možná ještě pevným, trochu více pohody, lásky, porozumění, pocitu
štěstí a pevné zdraví v roce 2019. A respektujte doporučení psychologů: ráno nečtěte žádné zprávy,
nekažte si náladu na celý den!
Bizardní fraška, tragedie
Jež někdo vytrvale vije
Před tváří svého publika
By dnes je ještě jala plně
Musí se rovnat hrozné vlně
Být sestrojena důmyslně
S vší vervou těchto básníků.

To světu stačí, jde se dále
Jak od truchlohry dokonalé
V denního žití peřeje
A čeká se v touze nenasytné
Kde nová hra se skytne
Jen na pár chvil zas zájem chytne
A svadlým nervem zachvěje.
Luboš Kotík

