
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 6. 11. 2022 v Praze) 

 

Přítomni: prof. J. Bultas, prof. R. Češka, doc. D. Karetová, prof. M. Haluzík, MUDr. T. Hauer,  

prim. L. Kotík, prof. E. Králíková, prim. Z. Monhart, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček,  

prim. P. Svačina, prof. Š. Svačina, prof. J. Škrha, MUDr. J. Škrha jr., prof. J. Václavík,  

prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský, za sekretariát M. Dolejšová a Ing. L. Votavová 

Omluveni: prof. V. Tesař, prof. J. Vítovec 

 

Prof. R. Češka přivítal přítomné členy výboru a byl schválen zápis z minulé schůze 

bez připomínek. 

Termín příští schůze: čtvrtek 16. 2. 2023, Brno – odpoledne den před Vanýskovým dnem. 

Předběžně domluven čas od 15:30 občerstvení a od 16:00 jednání. 

 

Výroční kongresy ČIS 

XXIX. Kongres ČIS 6. – 9.11.2022, Praha, KCP 

Prof. J. Widimský informoval o nachystaném programu kongresu, který mimo jiné zahrnuje 3 workshopy 

(kardiopulmonální resuscitace, ultrazvukový workshop, žilní vstupy). 

Těsně před začátkem akce je cca 1 300 registrovaných účastníků (mimo zástupce firem). 

 

V rámci Kongresu je naplánováno setkání krajských konzultantů ČIS se zástupci výboru. Uskuteční se 

v pondělí 7.11. od 13:00 (salonek 2.1). Zástupci krajů potvrdili účast a na schůzi jsou srdečně zváni také 

všichni členové výboru. 

Komise pro vyhodnocení nejlepší práce mladých internistů bude pracovat v následujícím složení: prof. J. 

Widimský, prof. M. Haluzík, MUDr. J. Škrha, jr. Vítězi z řad mladých internistů do 35 let bude uhrazena 

účast na letní škole EFIM 2023. 

XXX. Kongres ČIS 8. – 11.11.2023, Brno, BVV 

Referoval prof. M. Souček, přípravy kongresu jsou již v procesu. 

Další akce 

EFIM Day 9.12.2022, online přes Zoom – akce se za ČIS zúčastní prim. Z. Monhart. Sekretariát provede 

potřebnou registraci. 

Sjezd delegátů ČLS JEP 19.1.2023, Praha – za ČIS se budou akce účastnit čtyři delegáti: prof. R. Češka, 

doc. D. Karetová, prof. Š. Svačina, prof. M. Vrablík. Do předsednictva ČLS JEP navrhuje ČIS dva 

kandidáty: prof. Š. Svačina, prof. J. Škrha. 

Vanýskův den 17.2.2023, Brno (OREA Congress Hotel) – MUDr. M. Kuman referoval ohledně 

probíhajících příprav. Program byl původně v plánu na rok 2022, ale musel být přeložen. Slavnostní 

přednášky se ujme prof. L. Špinarová – „Srdeční selhání – výzva pro celou interní medicínu“, dále program 

celkem ve 3 blocích. Žádost o podporu účasti mladých internistů. Agentura Grifart zajišťuje organizaci. 

Zpráva z 7th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) 29.9. – 

1.10.2022, Krakov – prim. Z. Monhart vyzdvihl zejména velmi kvalitní práce mladých internistů v soutěži 

Best Case Report Contest. 

8th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) 11. - 13.5.2023, Krakov 

– domlouvá se spolupráce s organizátory a vzájemná propagace konference MIRCIM a kongresu WCIM 



2024 v Praze. Tradičně bude podpořena účast mladých internistů v soutěži Best Case Report Contest 2023 

- 10 mladým internistům ČIS pokryje kompletní náklady na účast (registrace, doprava, ubytování). 

 

Aktualizace Národního programu komplexní interní péče (NPKIP) 

Od poslední aktualizace NPKIP uběhlo již více než 10 let. Současná aktualizace probíhá a ozývají se 

internisté i mimo výbor. Prim. M. Polák z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi se ozval s návrhem o 

doplnění intenzivní péče ve vnitřním lékařství. V tomto by se mělo úzce spolupracovat s kardiology. 

Prim. L. Kotík navrhuje 2 doplňky do nového vydání NPKIP: 

1) Internista je lékař, který by mohl a měl optimalizovat aktuální farmakoterapii nemocného, protože 

praktičtí lékaři většinou akceptují doporučení jednotlivých specialistů, vzhledem k tomu, že se necítí 

dostatečně kompetentní, aby měnili doporučení oborových odborníků. Toto by měla být úloha internistů, 

zejména při hospitalizaci těchto nemocných, kdy je příležitost i sledovat změny pacientova stavu po omezení 

farmakologické terapie. 

2) Příjmová oddělení (minimálně nechirurgické části) by měli vést internisté, nikoliv lékaři specializovaní 

v oboru akutní medicíny. 

Další návrh vznesl ke vzdělávání, konkrétně k akreditační komisi a jejímu postavení k ambulantní interně, 

prim. Z. Monhart. Do budoucna by měla být ve vzdělávacím programu alternativa absolvovat část 

vzdělávací programu v zařízení, které je ambulantní. 

Před slavnostním zahájením právě začínajícího Kongresu ČIS proběhne blok „Národní program komplexní 

interní péče: update“. 

Dotazník pro primáře interních oddělení 

Jak bylo zmíněno na minulé schůzi výboru, proběhlo oslovení primářů/primářek v ČR, kterým byl rozeslán 

dotazník, na základě kterého mají být vyhodnoceny a popsány problémy současné interny. Celkem přišlo 

51 odpovědí, ¾ odpovědí bylo z nefakultních zařízení, zejména z menších oddělení do 60 lůžek. 

Primáři/primářky jsou nespokojeni s personálním stavem lékařů (spokojeno jen 10%). Spokojenost se 

sesterským obsazením je jen 27%. Hlavní problémy: personální – chybějící lékaři a sestry, administrativa. 

Výuka na fakultních pracovištích začíná být nerealizovatelná pro počty studentů a bylo by dobré, kdyby se 

například stáže 6.ročníků mohli přesunout do regionů. 70% primářů/primářek by rádo přijalo mediky na 

stáže (i bez nároku na odměnu). 

Časopis Vnitřní lékařství 

Proběhlo zasedání redakční rady, kde byl domluven plán na příští rok. Zvažovali se nové rubriky, jsou 

připravena 3 supplementa, zaměření na mladé internisty. Finančně je časopis zajištěn. Mladí internisté, kteří 

se chystají na atestaci si časopis velmi pochvalují. Nyní vychází nefrologické číslo, které bude dostupné i 

na právě probíhajícím Kongresu. Abstrakta z kongresu se budou publikovat v elektronické verzi časopisu. 

Sekce mladých internistů 

MUDr. Škrha, jr. referoval o Semináři k atestačním otázkám, který se konal 6.10.2022 v Praze. Akce 

proběhla úspěšně a zúčastnilo se jí kolem 40 mladých internistů. Účastníci byli požádání o vyplnění 

dotazníku ohledně spokojenosti s akcí, dále byla vznesena otázka na nevhodnost atestačních otázek. 

V souvislosti s nevhodnými atestačním otázkami se vícekrát opakovalo téma nádorové markery, zoonózy, 

náhlé příhody břišní a další. Pochvala od mladých lékařů na kvalitu semináře. 

Dále proběhla diskuze ohledně problémů s obsazeností kurzů. Prof. R. Češka napíše prof. M. Matějovičovi 

ohledně kurzů a dalších aktuálních dat k atestacím. 

40. Dny mladých internistů 1. - 2.6.2023, Olomouc - mladým kolegům se bude připomínat aktivní účast. 

Novinkou ve skupině mladých internistů je založení facebookové stránky pro sdílení aktuálních informací. 

Návrh grantů pro mladé internisty v roce 2023 

Na základě výzvy prof. R. Češky a prim. Z. Monharta proběhla diskuze o možnosti vypsání grantů 

s následujícím rozhodnutím celého výboru. 



Výbor ČIS vyhlašuje granty pro mladé internisty na rok 2023 ve dvou kategoriích: 

• Na české odborné konference 

- počet grantů: 15 

- hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 10 000 Kč 

- podmínka aktivní účasti na dané akci 

- celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč 

• Na zahraniční odborné konference 

- počet grantů: 5 

- hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 30 000 Kč 

- podmínkou je odeslaný abstrakt na danou akci 

- celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč 

Další podmínky: 

• věk do 35 let (včetně) 

• uchazeč musí být členem ČIS minimálně 1 rok před podáním žádosti o grant 

• jeden člen může využít grant maximálně na jednu akci zahraniční a jednu českou 

• granty se nevztahují na akci MIRCIM 2023 (8th edition of the McMaster International Review Course in 

Internal Medicine) vzhledem k tomu, že na tuto akci byl vypsán samostatný grant pro účast v soutěži Best 

Case Report Contest 

Výbor ČIS záměrně nestanovuje konkrétní odborné akce. Komise vybere výherce grantů na základě 

doručených přihlášek. Přihlášky je možné zasílat emailem na sekretariát ČIS na adresu info@interna-cz.eu. 

Deadline pro přihlášky je 31. 1. 2023. Informace o grantech bude uveřejněna na webu ČIS, v newsletteru 

ČIS a dále v rozesílce mladým internistům. 

Různé 

Studie věnovaná antibiotické terapii na interních lůžkových odděleních - cílem studie je popsat 

zacházení s antibiotiky na lůžkových odděleních. Domluva s MUDr. M. Trojánkem a žádost o sdělení 

výsledků studie a publikaci do časopisu Vnitřní lékařství. 

Antisekreční léčba v ČR – výzva gastroenterologické společnosti. Rozesílání navrženého dotazníku 

členům ČIS nebylo schváleno. 

Cena prezidenta ČLK za přínos v oblasti vzdělávání lékařů 2022 – ocenění získává prof. E. Králíková, 

které prof. R. Češka poblahopřál. 

UEMS Internal Medicine section – jednotlivé země byly vyzvány k zaslání návrhu kandidátů do 

pracovních skupin a výborů UEMS. V současné době existuje návrh evropského curricula vnitřního 

lékařství a plánuje se pravidelná revize po 5 letech. Prim. Z. Monhart, prof. J. Škrha a MUDr. J. Škrha jr. 

jsou ochotni se revize účastnit. Budou jmenováni za ČIS do „Working Group Revision of the European 

Basic Curriculum in Internal Medicine“. Dále je možné navrhnout kandidáty na „European Exam Board for 

the European Exam of Internal Medicine“ a „Question Writing Group for the European Exam of Internal 

Medicine“. 

Věková hranice u pediatrického pacienta – dotaz náměstka léčebné péče MUDr. D. Havrlanta, 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, zda existuje věková hranice u pediatrického pacienta, kdy může být péče 

pediatrem zcela nahrazena internistou. Vzhledem k nedostatku pediatrů, chtějí problém v některých 

nemocnicích řešit zkrácením věku pediatrického pacienta, který se počítá do 18 let a 365 dní věku a převzetí 

na interní oddělení. Stanovisko výboru, které bude odesláno jako odpověď na výše zmíněný dotaz: „Pacient 

může být přebírán internistou teprve ve věku 18 let. Jistě existují výjimky u vzácných onemocnění nebo 

některých diagnostických, ale i léčebných intervenčních výkonů. To ale nemění základní princip.“ 

Byla schválena odměna sekretariátu ČIS. 

 

Zapsali Ing. L. Votavová, prim. Z. Monhart 

Schválil prof. R. Češka 

mailto:info@interna-cz.eu

