Zápis ze schůze výboru ČIS, která se konala 9. 6. 2020 v Praze
Přítomni: prof. R. Češka, prim. L. Kotík, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart, prim. J. Nedvídek,
MUDr. J. Orság, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, prim. P. Svačina, prof. Š. Svačina, prof. J. Škrha,
MUDr. J. Škrha jr., prim. M. Tržil, prof. J. Václavík, prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský,
za sekretariát - Ing. T. Aleksičová, M. Dolejšová, Ing. L. Votavová
Omluveni: prof. M. Kvapil, prof. J. Špinar prof. J. Vítovec
Prof. R. Češka přivítal přítomné a při kontrole zápisu z minulé schůze, který byl schválen, bylo
připomenuto, že je vhodné požádat předsednictvo ČLS JEP o stanovisko k návrhu nutné revize materiálu
MZ ČR Zdraví 2030 IP 2.2. Personální stabilizace, který plánuje strategii personálních opatření na dobu
příštích 10 let. Výbor na minulé schůzi shledal tento materiál jako zcela nevyhovující a požádal ČLS
JEP o revizi tohoto plánu s využitím spolupráce odborných společností ČLS JEP.
Dále je třeba pokročit v projednávání sdílení kódu hrudní punkce, kde žádost směřovaná na nositele
výkonu - odbornost Hrudní chirurgie, zůstala zatím bez odpovědi.
I. Vzdělávací akce
XXVII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP (18. - 21. 11. 2020, Brno - BVV),
organizačně zajišťuje prof. M. Souček a prim. Z. Monhart. Kongres je připravován s vírou, že v této
době již bude možno pořádat hromadné akce bez omezení. V případě, že by tomu tak nebylo, je v záloze
připravena online varianta. Sponzorsky je kongres již z poloviny zajištěn. Je připravována určitá inovace
programové skladby. Více prostoru bude věnováno přímo ČIS, kde budou také řešena témata získaná
komunikací s primáři interních oddělení. Bloky ČIS také budou věnovány tématům „pro a proti“, kde
by se měla prodiskutovat účelnost a možné nadužívání diagnostických a léčebných metod. Také mladým
internistům bude věnováno 5 programových bloků s atraktivními tématy. Budou pořádány též
workshopy prezentující metodiku některých ultrazvukových vyšetření. Uzávěr přihlášek k aktivní účasti
je stanoven na 31. 7. 2020. Webové stránky akce, kde najdete veškeré aktuální informace, jsou
www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2020/
23. jarní cyklus seminářů Interna Informans, byl ze známých důvodů přesunut na pozdější termíny
stanovené zatím následovně: 25. 8. Plzeň, 26. 8. Olomouc, 27. 8. Praha, 1. 9. Brno, 2. 9. Písek, 3. 9.
Most. Kromě témat hypertenze a srdeční selhání, bude zařazena léčba bolesti a problémy spojené
s kolonoskopií. Více informací najdete na webu ČIS či přímo na webu akce www.interna-informans.cz.
XIII. Kongres internej medicíny byl přesunut z června 2020 na příští rok v termínu 17. 6. – 19. 6.
2021, Horný Smokovec, programový blok ČIS zajistí prof. Z. Zadák, prim. Z. Monhart a MUDr.
J. Orság.
Kongres České kardiologické společnosti, byl přesunut z května na 13. – 16. 9. 2020, Brno, v řešení
je i virtuální podoba akce. V rámci kongresu bude blok ČIS, jehož program je následující: Kardiorenální
syndrom - MUDr. J. Orság, Kardiohepatální syndrom - prof. J. Piťha, Kardioendokrinologie – srdce a
endokrinní onemocnění – prof. M. Kršek.
6th McMaster International Review Course in Internal Medicine – MIRCIM, byl původně přesunut
z května na září letošního roku. Nakonec se ale letošní ročník kongresu konat nebude. Nové datum
kongresu je 6. – 8. 5. 2021, Krakov. Za ČIS se měli účastnit prim. Z. Monhart, prof. M. Kršek, MUDr.
J. Škrha jr. a prof. R. Češka.
15. konference ambulantních internistů, nový termín 23. - 24. 9. 2020, Olomouc. Za ČIS se bude
aktivně účastnit prof. R. Češka.
World Congress of Internal Medicine – WCIM 2020 (1. – 5. 12. 2020, Cancún, Mexiko), spolupráce
s organizátory by měla probíhat z důvodu plánovaného kongresu v roce 2024 v Praze. Aktivní účast
placenou organizátory má prof. R. Češka. Účastní se pracovnice sekretariátu za účelem propagace
Světového kongresu interní medicíny v Praze.

II. Sekce mladých internistů
Seminář k atestačním otázkám 2020, oblíbená a hojně navštívená akce proběhne pravděpodobně
v podzimním předatestačním termínu - říjen/listopad. V řešení je také možný přesun na začátek příštího
roku. Témata budou zvolena na základě průzkumu mezi lékaři před atestací z předchozích ročníků.
Přednášející budou přednostně vybíráni z řad zkoušejících.
Dny mladých internistů původně plánované na 4. - 5. 6. 2020, Martin, musely být v letošním roce
zrušeny, akce bude organizována v příštím roce. V řešení je, zda se akce uskuteční v České republice
nebo na Slovensku. Termín zatím není určen.
III. Soutěže a ocenění
Komise ve složení prof. J. Škrha, prof. H. Rosolová, prof. J. Václavík vyhodnotila přihlášené knižní
publikace a původní vědecké práce autorů do 35 let v letošním ročníku publikační soutěže ČIS
následovně:
V kategorii monografie bez rozdílu věku se umístily následující publikace:
1. místo: Josef Marek, Michal Vrablík a kol.: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5. vydání –
odměna 30 000 Kč
2. místo: Miroslav Souček, Petr Svačina a kol.: Vnitřní lékařství v kostce – odměna 20 000 Kč
3. místo: Jiří Widimský jr. a kol.: Hypertenze, 5. vydání – odměna 10 000 Kč
V kategorii původní práce autorů do 35 let se umístila následující práce:
Jan Kvasnička et al. Catecholamines Induce Left Ventricular Subclinical Systolic Dysfunction:
A Speckle-Tracking Echocardiography Study – odměna 10 000 Kč
Odměněným autorům blahopřejeme.
IV. Časopis Vnitřní lékařství a elektronická média ČIS
Vnitřní lékařství vychází nově ve spolupráci s vydavatelstvím Solen. Odborní redaktoři ČIS prof.
M. Souček a prof. H. Rosolová jsou se spoluprací spokojeni. Finanční situace časopisu je stabilizovaná
a ČIS tak nevznikají ztráty.
Prof. Češka referoval o velmi dobrém fungování nového webu ČIS (www.cisweb.cz), kam lze bez
problémů vkládat i větší soubory, například vzdělávací přednášky. Na webu ČIS vznikla nová sekce
“ČIS TV“, ve které jsou zveřejněny edukační video přednášky na aktuální témata z oboru. V rámci této
možnosti byla ve spolupráci s firmou Galén Symposion natočena série 8 video-přednášek, nazvaná
“Interna TV“. Přednášky jsou doplněny krátkou diskuzí s řečníkem, po vyplnění online testu je možné
získat kreditní body. Pokud bude zájem nahrát další videa, je to nejen možné, ale i vítané.
V další debatě výbor vyjádřil jednotné stanovisko, že by nemělo docházet k odborné spolupráci
s agenturami komerčně spravujícími elektronické vzdělávací weby a předávat tak know-how náležející
ČIS a tím snižovat potenciál akcí pořádaných ČIS samotnou. Iniciátorem elektronického vzdělávání
musí být ČIS a nikoliv komerční elektronická média. Sekretariát zjistí, jak jsou chráněna autorská práva
materiálů zveřejněných na webu ČIS. Padl návrh na postupnou prezentaci vybraných přednášek
z proběhlých kongresů ČIS. V souvislosti s insolventním řízením společnosti Ambit Media (výbor se o
ukončení spolupráce dozvěděl neoficiálně a náhodou!) výbor zamítl převzetí aktivit Intranetu ČIS a einterna pod správu ČIS.
V. Sekce ambulantních internistů
Dr. Lacinová referovala o aktivitě Sdružení ambulantních internistů (SAI), které pracuje nezávisle na
ČIS, jen s její podporou. SAI navázalo spolupráci s agenturou pro dohodovací řízení, konkrétně s Ing.
J. Dubou, který je zkušeným lobbistou a na dohodovacích řízeních pomáhá s prosazováním požadavků
ambulantních internistů. Hlavním úkolem je zajištění nepodkročitelné hodnoty bodu l Kč a zvýšení
hodnoty práce lékaře. Při vyjednávání s autoritami může být použito jméno a logo ČIS pouze se
souhlasem společnosti.

Problém je nyní opět ve stanovení kalkulace odměňování ambulantních internistů na rok 2020, kde je
vzorec jednoznačně pro ambulance nevýhodný, a který by vedl při výpadku klinických vyšetření
k dramatickému poklesu příjmů ambulancích v prvním pololetí letošního roku. Jako rok referenční je
určen rok 2018. Výbor podpořil návrh Prim. L. Kotíka, aby v tomto pro zdravotníky mimořádně
rizikovém a vypjatém období, kdy došlo v různých odbornostech k velmi nerovnoměrnému poklesu
výkonů, které nelze zohlednit žádnými kalkulačními vzorci, bylo v odměňování přihlédnuto k platbám
v prvním pololetí roku 2018 a po navýšení o inflaci byly tyto částky vyplaceny ambulancím za první
pololetí roku 2020. Prim. L. Kotík předloží tento návrh také Vědecké radě ČLK, zda by to nešlo zobecnit
pro všechny postižené specializace, a tak sjednotit postup v tomto případě. Návrh pojišťovnám by tak
získal sílu v jednotě. Po jednání výboru bude odesláno za ČIS stanovisko na MZ ČR.
(Ve večerních hodinách, tedy po skončení jednání výboru, došla zpráva z jednání segmentu
ambulantních specialistů k úhradám, kde byla také projednávána kompenzace poklesu příjmu
ambulancí za rok 2020. Při jednání byl navržen mechanismus, jak se dostat na maximum příjmu i při
poklesu produkce, a to prostřednictvím navýšení korunové hodnoty bodu. Podrobnosti zatím nejsou
známy). Za zásadní je však třeba považovat úspěch prezidenta ČLK doktora Kubka při jednání
s premiérem A. Babišem. Bylo dohodnuto ve dvou krocích zvyšování „ceny práce“ o 20 % (poznámka
prof. R. Češka.)
VI. Různé
1.Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP žádá o sdílení kódů, jejichž
nositelem je Vnitřní lékařství. Jedná se o 11 kódů skutečně nezbytných pro realizaci metabolické péče.
Výbor souhlasí se sdílením a současně požádá o sdílení kódů, jejichž nositelem je SKVIMP. Konkrétně
bychom projevili zájem o sdílení sippingu.
2. MUDr. J. Nebáznivý (KK pro Ústecký kraj) vstoupil v jednání s anesteziology v Ústeckém kraji, kteří
žádají o přístup na doporučený postup předoperačního vyšetření z pohledu vnitřního lékařství. Tento
postup je uveden na stránkách MZ ČR. Sekretariát ČIS umístí tento dokument na webové stránky
společnosti. Je možno také přidat odkaz na knihu prim. L. Kotíka, Předoperační vyšetření dospělých, 3.
přepracované a doplněné vydání, Mladá fronta, edice AESKULAP, 2019, 133 stran, kde je problematika
probrána detailně.
3. Výbor podporuje projekt zaměřený na optimalizaci antibiotické preskripce na interních lůžkových
odděleních (Dr. Trojánek, FN Motol).
4. Společnost Amgen nabízí bezúplatnou spolupráci na právních problémech vzdělávání lékařů v oblasti
telemedicíny a medicínských aspektech digitalizace. Jako kontaktní osoba ČIS určen MUDr. J. Orság.
5. Výbor se shodl, že zatím není zájem ČIS účastnit se projektu týkajícího se zařízení pro kontinuální
měření teploty pacienta.
6. Prof. M. Souček a Prof. J. Škrha informovali výbor o snaze některých odborných společností přidávat
do kmene povinnou stáž ve svém oboru a ujistili, že akreditační komise těmto snahám nevyhoví.
Současně prof. J. Škrha informoval, že není možné vyhovět vyhlášce, že školitel by měl mít
zdravotnický pracovní úvazek 0,5 a více. Na většině univerzitních pracovišť by se tak docenti a profesoři
zcela nesmyslně nemohli podílet na výuce, protože tento požadavek většinově nesplňují. Bude
projednáno na MZ ČR.

Příští schůze výboru se bude konat ve středu 18. 11. 2020 v Brně při příležitosti zahajovacího dne
Kongresu ČIS. Podrobnosti budou upřesněny.

Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS

