Vážení členové ČIS,
život je to, co se nám děje, když usilovně pracujeme na tom, aby se nám dařilo lépe.
Optimista si žije šťastně v přítomnosti a vidí zázrak všude, pesimista na zázraky ani nevěří !
Přeji nám všem start do r. 2006 s mentalitou optimisty. Zvládneme-li to, bude to další
zázrak.
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti dne 12. 1. 2006.
(Schůze se konala na II. interní klinice VFN, Praha)
Přítomni - prof. Anděl, prof. Aschermann, prof. Brodanová, doc. Češka, prof. Dítě, prim. Havránek,
prof. Horký, prim. Kotík, Dr.Kuman, Dr. Lacinová, doc. Martínek, prof. Rybka, prof. Špinar, prim.
Svačina, prof. Ščudla, prof. Jiří Widimský jr., prof. Zadák, pí. Dolejšová- sekretářka ČIS.
Omluven: prim. Nedvídek,

Hosté: doc. Souček, za Chemoterapeutickou sekci: doc. Neuwirtová, Dr. Rozsypal
Prof. Horký přivítal přítomné, zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek
.
Prof. J. Widimský jr. zhodnotil organizaci a výsledky XII. internistického kongresu
v Praze. Na odborném programu spolupracovalo l8 odborných společností, úspěšně byla
navázána spolupráce se Sdružením praktických lékařů, poprvé se kongresu aktivně
účastnily i sestry. Zaznělo l82 přednášek, l7 firemních symposií a bylo instalováno 47
posterů. Přes vysoké náklady skončil kongres finančním přínosem 902 500 Kč (před
zdaněním) pro ČIS.
Členové výboru referovali o příznivém hodnocení kongresu jeho účastníky. Pro všechny
zúčastněné organizátory byla schválena finanční odměna v celkové výši 300 tis. Kč. Zároveň
byli požádáni, aby se ujali přípravy XIV. internistického kongresu, který se bude konat
v září 2007 opět v Praze. Jako místo konání doporučeno výborem znovu Kongresové centrum
Praha.
Souborný přehled odborných domácích a mezinárodních akcí.
3. března 2006 - 130. Internistický den v Regionálním kongresovém centru Olomouc–
s názvem Revmatologie v klinické praxi. Podrobný program je přiložen k zápisu. Všichni
jste srdečně zváni.
25.- 26. 5. 2006 – Martin - Slovensko, Dny mladých internistů, - organizuje prof. Mokáň.
Vhodné na pracovištích zajistit účast mladých do 35 let. Abstrakta sdělení pro publikaci ve
Vnitřním lékařství je nutno dodat do l. 5. 06. Nadaci Galena (www. galena.cz), je možno
žádat o úhradu nákladů aktivní účasti.
l. - 4. listopadu 2006, XIII. Internistický kongres v Brně, organizační výbor pracuje ve
složení: Doc. Souček, prim. Svačina, prof. Vítovec, Dr. Kuman a prof. Špinar.
16. -19. září 2007 XIV. Internistický kongres Praha. Termín je již zajištěn, opět
v Kongresovém centru Praha. Organizační výbor pracuje ve stejném složení – Doc. Češka,
prim. Kotík, prof. J. Widimský jr.

Volby výboru ČIS !!!
S tímto zápisem dostáváte volební arch pro druhé kolo voleb nového výboru ČIS, který by
měl zahájit činnost 2. března 2006, kdy v předvečer 130. Internistického dne v Olomouci bude
společná schůze nového a odstupujícího výboru. Zde proběhne i volba nových funkcionářů
výboru. Návratka volebního archu pro druhé kolo je stanovena do 10. února 2006.
Volební komise bude opět pracovat ve složení: předseda MUDr. Jan Peleška, členové: prim.
Havránek, pí. Dolejšová, prim. Kotík, prim. Karel Lukáš. Volební komise se sejde
k vyhodnocení 20. února ve l4 hodin v prostorách II. interní kliniky VFN Praha. Členové
budou s výsledky voleb seznámeni v Olomouci a samozřejmě formou příštího zápisu.
Podrobnosti o technice volby najdete na přiloženém volebním lístku, jehož znění bylo
výborem schváleno. Počtem hlasů 12 pro, (při 3 absencích) bylo rozhodnuto, aby pořadí
kandidátů pro druhé kolo bylo seřazeno podle počtu získaných hlasů v kole prvním. Počet
hlasů však nebude konkrétně uveden.
Postgraduální vzdělávání.
Prof. Horký informoval o probíhajících přípravách k akreditaci pracovišť. Ministerstvo
zdravotnictví se rozhodlo, akreditovat v předstihu fakultní nemocnice a univerzity. Výbor
se vyjádřil k dotazníku, který MZ ČR vydalo k připomínkám. Členové výboru zejména
žádali, aby do dotazníku byla doplněna rubrika, kde bude možno uvést údaj o spolupráci
dvou různých subjektů, které se budou navzájem doplňovat v naplnění požadavků akreditace
a budou moci získat akreditaci společně. Dále je třeba doplnit dotazník otázkou, jaká je
předpokládaná kapacita školícího pracoviště. Dne 20. ledna t.r. se sejdou předsedové
akreditačních komisí a domluví konečnou podobu dotazníku a budou též debatovat o
požadavcích na akreditovaná pracoviště. Po zveřejnění upraveného dotazníku, budou moci být
žádosti nemocnic již konkrétně podávány.
Prof. Horký dále výbor informoval, že společný kmen interních oborů si vybralo 21
odborných společností . Mimo oficiální interní kmen si řada dalších oborů ve svém
specializačním vzdělávání zařadila i další velké úseky svého curricula na interně. Je to
jednoznačné uznání významu interny pro vzdělávání v řadě oborů medicíny, ale i velkým
úkolem a zodpovědností pro obor zvládnout nápor školenců.
Diabetologická společnost, jako první specializovaný příbuzný obor, přišla s konkrétním
zkráceným programem, jak je možno si rozšířit kvalifikaci z vnitřního lékařství i pro
diabetologii. Tento trend výbor považuje za příkladný a bude podporováno, aby další obory
se chovaly obdobně. Stejně tak byl uznán názor, že náš obor by měl také vytvořit zkrácený
školící program k doškolení pro vybrané příbuzné specializace k získání odbornosti ve
vnitřním lékařství.
Ambulantní internisté.
Problémem pro ambulantní internisty je nyní špatná platební morálka VZP. Dr. Lacinová
informovala o tom, že je také třeba s regionálními úřadovnami VZP projednat pravidla pro
uplatnění nového sazebníku v praxi. Zdá se, že jeho implementace není všude samozřejmá.
Sdružení ambulantních internistů se obrátí na kompetentní instituce se žádostí, zveřejnit
kriteria pro obnovení smluvních vztahů a určit arbitra pro možná odvolání. Taktéž Sdružení
ambulantních internistů vznáší požadavek, aby rozhodnutí o prodloužení smluv nebylo jen
záležitostí pojišťovny, ale i odborných společností a dalších subjektů zdravotní péče. Bude též
požádáno o právní expertizu, zda je vhodnější žádat o smlouvu na dobu neurčitou, kde na

druhé straně hrozí její ukončení výpovědní dobou kdykoliv. Paradoxně může tedy
poskytovat menší jistotu než smlouva na dobu určitou.

Časopis Vnitřní lékařství
.
Došlo k formální změně názvu nakladatele, všechny závazky přebrala firma
MedicalHealthworld. V tomto roce předplatné zůstane stejné, budou vydána 2-3 supl. + 12
čísel.V r. 2005 časopis skončil se ziskem 420 tis.korun. Peníze budou využity na ceny
pro soutěže za vydané publikace, které výbor rozhodl navýšit na 40, 30, a 20 tisíc, za
knižní publikace, za původní časopisecké práce autorů bez rozdílu věku na l5, 10 a 4 tisíc
korun a 10, 7 a 3 tisíce pro autory do 35 let. Rozhodnuto též o možném sponzorování účasti
mladých internistů na oficiálních akcích internistické společnosti ev. aktivní účasti na
zahraničních sjezdech.
Různé.
1.Schválena úhrada diet prof. Horkému na cestu na kongres ISIM do ThaiPei a cestovné do
Katowitz na kongres ke 100. výročí založení Polské internistické společnosti, prim. Kotíkovi
cestovní náklady na zasedání EFIM v Kodani a případnou úhradu ubytování členů výboru na
internistickém dni v Olomouci.
2. V Ústřední znalecké komisi MZ ČR zastoupí ČIS prim. Kotík a prof. J. Widimský,jr.
3. Návrhy preventivních programů na MZ ČR podají jednotlivé specializační obory.
4. Přehled hospodaření ČIS a revizní správu připraví na příští schůzi výboru prim. Havránek.
5. Garantem spolupráce ČIS při přípravě XIV. Kongresu ARO pod názvem I. český kongres
intenzivní medicíny, který se bude konat 19.- 22. září 2006 v Top Hotelu Praha, je prof.
Zadák.
6. Případný kandidát na Purkyňovu cenu ČLS JEP bude vybrán na schůzi výboru
v Olomouci.
7. Projednána otázka vyhlášky o dispensární péči, připomínky již byly poskytnuty
v minulosti, nové návrhy do vyhlášky nejsou.
8.Výbor schválil přihlášky nových členů ČIS: Dr. Maryško Radovan, dr. Štofirová Veronika,
Dr. Pitthardová Monika, dr. Pánková Jana, dr. Kaufman Jan, dr. Šturmankinová Zuzana, dr.
Semerád Karel, dr. Rosa Pavel, dr. Zachařová Lucie, dr. Cifevská Hana, dr. Čížková Libuše, dr.
Kašíková Ilona, dr. Filípková Milena, dr. Jackuliaková Dagmar, dr. Bártková Kateřina, dr.
Filipczyk Ondřej, dr. Pokorná Irena, dr. Komárek Viktor.
9. Příští schůze výboru se bude konat v předvečer internistického dne v Olomouci, dne 2.
března v hotelu Flora od l4 ti hodin. Předcházet bude ve l3 hodin schůze Redakční rady
Vnitřního lékařství.
Zapsal Dr. Kotík

