F.V. Krejčí, ROZHLEDY 1896 (úryvek z recenze): V básních Antonína Sovy nalézáme demonstraci
toho, že dané poměry společenského života jsou rázu takového, že jedince s citlivou duší a smyslem
etickým udupají, otráví, zlomí.
Antonín Sova : „Zhnusení“
Obrovské hnojiště páchnoucích banalit
V sklenících sobectví dnes kvetou ideje
příroda neskryje chytrostí krásných jar.
a sláva klíčí dnes jen z duší obětí.
Sen uspat nemůže rozumu krutý dar
Kramáři, Kuplíři, jde s vámi prokletí.
a prázdno skutečna prohřívá zřídka cit.
Váš mýtus mrtvý je a s ním i naděje.
Vážené kolegyně a kolegové, to není zoufalství, to je pokus o humor. Též poklona C.K. mocnářství za
svobodu tištěného slova. Za výbor ČIS přeji, aby Vás rok 2007 příjemně překvapil.
dr. Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti ze dne 1. 11. 2006
(schůze se konala při příležitosti XIII. internistického kongresu v Brně)
Přítomni: doc. Češka, prof.Dítě , prim. Havránek, prof. Horký, prim. Kotík, dr. Kuman, dr. Lacinová,
doc. Martínek, prim. Nedvídek, doc. Souček, prim. P. Svačina, prof. Ščudla, prof. Špinar, prof. Jiří
Widimský jr., prof. Zadák a p.Dolejšová, sekretářka ČIS
Omluven: prof. Anděl, prof. Aschermann, prof. Škrha
Hosté: za Chemoterapeutickou sekci: doc. J. Beneš
Doc. Češka přivítal přítomné, zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.
Doc. Souček informoval o skončené přípravě XIII. kongresu interní medicíny v Brně. Mimo jiné
zkonstatoval, že potěšitelně vzrostl počet mladých lékařů, kteří přednášejí nebo budou prezentovat své
výsledky. Dále diskutováno o postupném zvyšování prestiže akce, zejména mezi nastupující generací
lékařů. Prof. Horký zdůraznil význam kongresů jako všeobecný přehled novinek, který může pomoci
při postgraduálním vzdělávání. Bude vhodné kongresy solidárně i více propagovat v rámci
vycházejících odborných periodik a zpráv z výborových schůzí jednotlivých specializací. Termín
konání bude preferován v první polovině září pro menší pravděpodobnost kolizí s akcemi dalších
odborných společností. Brněnskému organizačnímu týmu ve složení doc. Souček, prof. Špinar, prim.
Svačina, prof. Vítovec, a dr. Kuman poděkoval předseda doc. Češka za skvělou přípravu.
I. Souborný přehled odborných akcí ČIS, SIS a mezinárodních
23. března 2007
132. internistický den, XXII. Vanýskův den, Brno
Endokrinní onemocnění v interní medicíně. Vanýskovu přednášku pronese prof. Marek. Jednotlivé
programové bloky se budou zabývat chorobami štítné žlázy, hypofýzy a nadledvin, dále kostní
problematika a varia.
Předcházet bude schůze výboru 22. března 2007.
13. dubna 2007
Dérerův memoriál, Bratislava
kontakt prof. Pavlovič, tel.+421 2 59543256
20.- 21. dubna 2007
Slovenko-polské stretnutie internistov, Sliač
kontakt prof. A. Dukát, tel. +421 2 57290329
23.- 26. května 2007
6. kongres EFIM (Evropské federace interní medicíny), Lisabon, Portugalsko
Kongres zařazuje aktuální témata z celého oboru interní medicíny. Jeho návštěvu je možno pro
internisty považovat za inspirativní. Další podrobnosti pro zájemce na adrese www.efim2007.com

31. května - l. června 2007
Dny mladých internistů v Olomouci
Bude se konat na teoretických ústavech lékařské fakulty, aktivně se mohou účastnit lékaři do 35 let,
souhrny přednášených příspěvků a přihlášek je nutno dodat do 31. 3. 2007. Úspěšné práce fakultních
SVOČ z interních oborů se mohou účastnit celostátního kola SVOČ v rámci Dne mladých internistů,
kde bude vytvořena zvláštní sekce. Děkany lékařských fakult informuje dopisem prof. Ščudla.
Nadační Fond Galena může být požádán o sponzorování nákladů aktivní účasti. Podrobnější
informace bude vyvěšena na www.vnitrnilekarstvi.cz. Vítěz se účastní Evropské školy interní
medicíny, která se bude konat 30. srpna - 4. září 2007 v portugalském městečku Sintra.
14. června 2007
Internistická konferencia, Poprad
téma nefrologie, prim. Nedvídek zajistí odbornou účast ze strany České nefrologické společnosti
30. srpna – 4. září 2007
ESIM ( European School of Internal Medicine), Sintra, Portugalsko
pro mladé internisty – ČIS účast sponzoruje vítězi Dnů mladých intrnistů a autorovi nejlepší publikace
do 35 let
8.- 11. září 2007
Kongres ESPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu), Praha
počítá se s účastí zainteresovaných internistů
16.- 19. září 2007
XIV. internistický kongres, Kongresové centrum, Praha
Organizační výbor pracuje ve stejném složení – doc. Češka, prim. Kotík, prof. J. Widimský jr.
Příprava programu začíná. Jsou k disposici upoutávky, pozvánkový obrázek v powerpointu, kterým je
možno končit přednášky, rozešle doc. Češka. Kontaktní místo pro další informace je
www.gsymposion.cz.
25. října 2007
133. internistický den „Postavenie internej medicíny dnes“, Bratislava
V návaznosti proběhne 26.-27. 10. 2007 Executive Board of EFIM, hotel Danube. Za ČIS se účastní
prof. Horký a prim. Kotík.
Kontaktní osoba prof. A. Dukát, tel. +421 2 57290329
II. Postgraduální vzdělávání a akreditace
Prof. Horký referoval o dalším postupu akreditačního řízení, kde byl vydán souhlas již 42 pracovištím.
Vzhledem k nutnosti zajistit prostupnost systému pro vzdělávání, je potřebné, aby akreditovala většina
interních pracovišť. Menší nemocnice si mohou akreditaci zajistit smlouvami o spolupráci s větším
nejbližším zařízením. K akreditaci se může na MZ ČR přihlásit kterékoliv zdravotnické zařízení a
přihlášky jsou dostupné na webových stránkách MZ. Vyplněné žádosti jsou předány k projednání
akreditační komisi.
Pro lékaře pracující na ještě neakreditované interně je zajištěno zpětné uznání praxe, jakmile toto
pracoviště akreditaci získá. Výbor projednal i otázku akreditace Katedry interního lékařství ILF. Po
seznámení se situací bylo schváleno většinou 10 hlasů stanovisko výboru ČIS, že akreditace nemá být
udělena. Čtyři členové se hlasován zdrželi.
III. Intenzivní medicína a její nově založená společnost
Prof. Zadák informoval o situaci ve vzniku nového oboru intenzivní medicína. S potěšením
konstatoval, že interní medicína nebyla vyřazena z formování oboru a interní JIP jsou zavzaty jako
nezbytná součást akreditace nemocnice pro školení v oboru. Nyní se musí konstituovat skupina
odborníků, kteří vytvoří pozdější garanty úrovně oboru a budou též zkoušet atestace. Bude to formou

pohovoru před komisí složené ze zástupců LF, ČLK a MZ. V druhém kole bude odbornost (asi opět
formou pohovoru) uznána dlouholetým pracovníkům v oboru, podmínky se budou upřesňovat.
Prof. Zadák opět zdůraznil nutnost přihlásit se do Společnosti intenzivní medicíny, která byla založena
v rámci ČLS JEP. Na www.cls.cz jsou také k disposici přihlášky. Je třeba zajistit vliv interní medicíny
ve výboru této nově formované společnosti. V přípravném výboru pracují prof. Zadák a doc. Těšínský.
IV. Ambulantní internisté
Výbor znovu projednal otázku udílení „odborné způsobilosti lékaře v oboru praktické lékařství
pro dospělé“, která vyvolala debatu mezi oběma odbornostmi. Výbor ČIS počká na zformování
nového výboru Sdružení praktických lékařů, které proběhne v listopadu t.r. a s ním otevře znovu
jednání o usnadnění přechodu internistů do oboru. Výbor podporuje zavedení nového sazebníku
výkonů.
V. Různé
1. Prof. Anděl znovu nominován jako kandidát ČIS do předsednictva ČLS JEP.
2. ČIS převezme záštitu na doškolovací akcí firmy Boehringer – Léčba mozkových cévních příhod.
3. Výbor vzal na vědomí a podporuje přípravu projektu „Interna k atestaci“, který by měl poskytovat
informace pro lékaře připravující se v rámci společného kmene interních oborů.
4. Výbor souhlasil s vytvořením jednotného formátu materiálů ČIS.
5. Výbor souhlasil s hrazením nákladů mobilního telefonu předsedy ČIS doc. Češky.
6. Výbor schválil přijetí nových členů ČIS: MUDr. D. Bílková, MUDr. D. Gerber, MUDr. J. Hanuš,
MUDr. P. Humplíková, MUDr. B. Jiravská-Godula, MUDr. T. Kara, MUDr. L. Karczubová, MUDr.
P. Maštálka, MUDr. T. Mičkal, MUDr. R. Nechanický, MUDr. Z. Novotný, MUDr. M. Plachý,
MUDr. B. Příbramská, MUDr. K. Rudolf, MUDr. T. Švarcová, MUDr. A. Tenk, MUDr. B. Tuka.
7. Výbor souhlasil s tím, aby propagační materiál časopisu Světová medicína stručně byl rozeslán
společně s některým materiálem ČIS s tím, že vydavatel uhradí náklady celé zásilky.
Příští schůze výboru ČIS bude 10. ledna ve 14 hodin v Praze. Místo bude upřesněno.
zapsal dr. Kotík, Milena Dolejšová

