Vážení členové ČIS,
sdělovací prostředky mají ohromnou moc ovlivňovat náladu ve společnosti. Už se nedivím, že v USA
propukla panika, když rozhlas vysílal dramatizaci díla J.G. Wellse o napadení Země mimozemšťany.
Možná vám unikla podobně závažná informace veřejnoprávní České televize uveřejněná v hlavní
zpravodajské relaci Události. Ústy seriozně vyhlížejícího muže středního věku, o kterém si většina
diváků myslela, že je lékař, ( ačkoliv se jedná o zaměstnance nemocnice, který pracuje na l/2 úvazku
jako všeobecná sestra), zaznělo: „Když pacienta vyšetří lékař s první atestací, dostane nemocnice 5
tisíc korun, když s druhou atestací, tak 10 tisíc korun.“ Myslím, že laikům je již zase jasněji, když se
hovoří o nedostatečných úhradách ve zdravotnictví. Už se taky nedivím, že v Americe si třetina
dotázaných myslí, že televizní přenos z přistání na Měsíci byla jen studiová fikce. Mají své zkušenosti,
televize nehledají zprávy, ale senzace. Bylo by pro nás senzační, kdyby informace citovaného
zdravotního bratra byla pravdivá.
P.S. Nelze se už pasivně na televizi jen dívat, ČLK podá na tuto „senzační“ zprávu stížnost Radě ČT.

MUDr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti ze dne 13 . 9. 2006
(schůze se konala na III. interní klinice VFN Praha)
Přítomni - prof. Anděl, prof. Aschermann, 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. a p.Dolejšová, sekretářka ČIS
Omluven: prof. Škrha, prof. Zadák

Hosté: za Chemoterapeutickou sekci: doc. Neuwirtová
Doc. Češka přivítal přítomné, zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek
Souborný přehled odborných akcí ČIS a zahraničních akcí
12. října 2006
131. internistický den, Bratislava, téma – „Náhla mozkocievna príhoda“
Pořádá prof. Andrej Dukát, kontakt – andrej.dukat@faneba.sk, místo - konferenčné centrum
Technopolu
l. - 4. listopadu 2006
XIII. internistický kongres v Brně
Doc. Souček informoval o programu, který je prakticky připraven. Tentokráte se tvorby
programu neúčastní praktičtí lékaři pro časovou blízkost jejich vlastního kongresu.
Náhradním programem bude blok o farmakoekonomice a téma léčby bolesti. Také
přihlášených originálních sdělení je dostatek a budou prezentována formou přednášek a
posterů. Společenský program je zajímavý a je zajištěn.
Dále funguje stránka www.internist2006.cz, kde jsou podrobné informace a přihlášky.
Při zahájení proběhne vyhlášení cen za publikační činnost. Schůze redakční rady VL
se bude konat dne l. 11. 2007 ve 12.30 hod. v pavilonu E. Ve l4 hodin bude navazovat schůze
výboru ČIS. Výbor poděkoval za pečlivou přípravu a zve všechny naše členy k účasti.
23. března 2007

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 problematiky a varií. Předcházet
bude schůze výboru 22. března 2007.
23.- 26 května 2007
6. kongres EFIM (Evropská 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
Budou se konat na teoretických ústavech lékařské fakulty, aktivně se mohou účastnit lékaři do
35 let, souhrny přednášených příspěvků je nutno dodat do 31. 3. 2007 do časopisu Vnitřní
lékařství. Fond Galena může být požádán o spozorování nákladů aktivní účasti. Vítěz se bude
moci účastnit Evropské školy interní medicíny, která se bude konat 30. srpna - 4. září 2007
v portugalském městečku Sintra.
30. srpna – 4. září 2007
ESIM (European School of Internal Medicine), Sintra, Portugalsko
Akce pro mladé internisty – ČIS účast sponzoruje vítězovi Dnů mladých výzkumníků 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, Praha
Termín je již zajištěn, opět v Kongresovém centru Praha. Organizační výbor pracuje ve
stejném složení – doc. Češka, prim. Kotík, prof. J. Widimský jr. Příprava programu již začíná.
Navrženo propagovat kongresy formou připravené obrazové upoutávky, která by byla
k disposici pro nejrůznější odborná setkání.
II. Postgraduální vzdělávání a akreditace
Prof. Horký, jako předseda akreditační komise pro interní lékařství, referoval o
průběhu akreditačního řízení. Zatím byla akreditace udělena 38 zdravotnickým zařízením,
které o ni požádaly. Čtyři byly odmítnuty zejména pro nesplnění personálních požadavků
nebo z toho důvodu, že zde nejsou dostupné některé diagnostické a léčebné metody.
V takovém případě se doporučuje zařízením uzavřít smlouvu o spolupráci s blízkým
zdravotnickým subjektem, kde se tyto metody provádějí. K akreditaci se může na MZ ČR
přihlásit kterékoli zdravotnické zařízení a přihlášky jsou dostupné na webových stránkách
MZ. Vyplněné žádosti jsou předány k projednání akreditační komisi.
Problémem je, že zatím nejsou zajištěny finanční předpoklady pro vzdělávání a byla
odmítnuta koncepce akreditace dvojího typu, pro interní kmen a pro interní specializaci.
Internisticá společnost prosazuje názor, že kolegům, kteří nyní pracují na pracovišti, které

zatím akreditaci nemá, bude započítána celá praxe zpětně v případě, že pracoviště později
akreditaci dostane.
Pozastavena byla zatím akreditace interní katedry IPVZ, jejíž případná akreditace by
byla precedentem k tomu, aby o akreditaci žádaly všechny Lékařské fakulty, i když již
proběhla akreditace Fakultních nemocnic. Problém bude dále projednán na schůzi předsedů
oborových komisí začátkem října t.r.
V této souvislosti výbor konstatoval, že IPVZ by mělo fungovat jako logistická
organizace zajišťující postgraduální vzdělávání, školení by měla provádět akreditovaná
pracoviště a členové zkušební komise by měli být jmenováni MZ ČR na návrh odborné
společnosti a ČLK, jak to formuluje zákon. Souhlas byl i s návrhem vytvořit 2 zkušební týmy,
jeden pro oblast Čech a druhý pro Moravu a Slezko.

III. Založení České společnosti intenzivní medicíny.
Společnost byla založena v rámci ČLS JEP. Prozatímní výbor vede prof. Cvachovec.
Společnost chce sjednocovat jednotlivé odbornosti věnující se intenzivní medicíně. Je velmi
žádoucí, aby se všichni internisté pracující v oborech intenzivní péče stali členy, a tak
ovlivňovali její vývoj. Přihláška je k disposici na www.cls.cz . V přípravném výboru se také
angažují prof. Anděl a prof. Škrha. Přípravný výbor se obrátil na vedení velkých společností,
které mají delegovat do přípravného výboru své zástupce. Za ČIS jsou navrženi dále prof.
Zadák, doc. Těšínský a prim. MUDr. Kotrlíková jako náhradní delegát.

IV. Ambulantní internisté
Dr. Lacinová informovala o problému udílení odborné způsobilosti lékaře v oboru
praktické lékařství pro dospělé na základě §44 zákona č. 95/2004 sbírky, které udílelo MZ
na žádost všem lékařům s osvědčením ČLK pro výkon soukromé praxe v oboru interní
lékařství a po prokázání nepřetržitého výkonu zdravotnického povolání lékaře v délce
nejméně 5 let z posledních 6 let. V současné době probíhá debata se zástupci praktických
lékařů, zda je to protiprávní či není. Srovnáním vzdělávacího curicula v obou oborech je
zřejmé, že internisté mají vzdělání prakticky stejné jako praktičtí lékaři prohloubené o další
praxi na jednotlivých podoborech interní medicíny. Výbor je toho názoru, že kvalifikovaný
internista je schopen vykonávat práci praktického lékaře. Na výboru byly zmíněny argumenty,
že rušení LSPP a tedy nezájem praktických lékařů o 24 hodinovou péči o své pacienty, vede
k tomu, že mimo ordinační hodiny praktických lékařů a o víkendech zajišťují péči lékaři
v nemocnicích, a to zejména na interních odděleních. Budeme-li uvažovat, že praktiční lékaři
pokrývají 5 x 8 hodin v týdnu, tedy 40 hodin, pak jsou naši nemocní odkázání na péči jiných
odborníků 128 hodin v týdnu. Vzájemná debata příslušných zástupců České internistické
společnosti a praktických lékařů na toto téma bude pokračovat. ČIS si nechá vypracovat pro
tyto účely posudek i z právního hlediska.
ČIS podpoří zavedení nového sazebníku výkonů, který opět částečně vyrovnává
handicap našeho oboru v úhradách.

V. Mezinárodní spolupráce
Dr. Kotík referoval o své účasti na schůzi výboru EFIM (www.efim.org )
v Katovicích. Tato organizace nadále vidí svůj hlavní cíl v obhájení role interního lékařství
v Evropě. K tomuto účelu také vydává časopis EJIM (European journal of Internal Medicine www.elsevier.com/locate/ejim), který se postupně prosazuje k získání impact faktoru, dále také
pořádá kongresy interní medicíny – viz výše Lisabon. Bylo rozhodnuto, že kongresy budou
místo lx za 2 roky každoročně, v r. 2008 v Římě, 2009 v Istambulu a v r. 2010 a 2011 ve
Švédsku a Řecku. Pokusem postupně sjednocovat kvalifikační předpoklady pro interní obor
v Evropě byl ve spolupráci s Royal College of Physicians vypracován test pro složení
zkoušky, jejíž absolvent obdrží osvědčení nazvané European Diploma in Internal Medicine.
Toto osvědčení nemá zatím žádnou oficiální právní sílu, počítá se ovšem s tím, že ji postupně
bude získávat. Tato zkouška bude prováděna poprvé v letošním roce, a to na British Council
ve 4 evropských městech, jedním z nich bude Praha ve dnech 6.-7. prosince 2007. Výbor
souhlasil pro začátek sponzorovat účast na zkoušce, která je placená, 2 členům internistické
společnosti. Přihlášky do 29. září 2007, podrobnosti na www.efim.org.
VI. Různé
1. Doc. Neuwirtová – vyhověno její žádosti, jako současné předsedkyně výboru o příspěvek
pro odměny sekretářky Chemoterapeutické sekce 2x ročně cca 3000 Kč.
2. Souhlas s prezentací projektu EUNI (Eletronická univerzita) na sjezdu v Brně.
3. Schváleny přihlášky nových členů do ČIS :
MUDr. H. Bělikovová, MUDr. T. Gazdič, MUDr. J. Hlas, MUDr. M. Hnátková, MUDr. R.
Holaňová, MUDr. R. Jochymek, DiS. D. Kakosová, MUDr. T. Kukajová, MUDr. J. Loužil,
MUDr. A. Nohejlová, MUDr. Z. Ondruch, MUDr. G. Pawelková, MUDr. D. Pekařová,
MUDr. J. Václavík, MUDr. V. Vyleťalová, DS V. Zemanová, MUDr. T. Němec, MUDr. D.
Rakušan, MUDr. L. Bošanská, MUDr. D. Hatlmanová, MUDr. B. Kalvachová, MUDr. J.
Kolorzová, MUDr. M. Lippertová, MUDr. D. Pospíšilová, MUDr. Z. Stránská, MUDr. S.
Trachtová, MUDr. O. Benešová, MUDr. O. Beranová, MUDr. I. Brambaški, MUDr. P.
Dulanský, MUDr. V. Dytrych, MUDr. J. Hráchová, MUDr. K. Churavý, MUDr. A. Kamler,
MUDr. M. Kazmíř, MUDr. S. Klímová, MUDr. L. Kraus, MUDr. D. Krausová, MUDr. M.
Kučerová, MUDr. Z. Lukoszová, MUDr. V. Maňásek, MUDr. M. Merenda, MUDr. B.
Nekorancová, MUDr. J. Nevrlka, MUDr. E. Niedobová, MUDr. L. Odvářková, MUDr. P.
Pešová, MUDr. H. Pilařová, MUDr. M. Pýchová, MUDr. V. Ráček, MUDr. A. Skřížalová,
MUDr. R. Stančík, MUDr. P. Strnadová, MUDr. J. Sulitka, MUDr. L. Šotolová, MUDr. M.
Špačková, MUDr. J. Tauber, MUDr. J. Ulbrych ml. , MUDr. A. Vaňková, MUDr. H.
Vašicová, MUDr. J. Vitovská
4. ČIS oficiálně podpoří 5. ročník akce Arteriální hypertenze - současné klinické přístupy,
která se koná 4. dubna 2007 od 9 – l7 hod. na Novoměstské radnici v Praze.
5. Členové výboru stanoví, kdo bude kontaktní osobou pro styk s EUMS (European Union of
Medical Specialists), která je oficiálním orgánem EU pro koordinaci evropské medicíny.

6. Pí. Dolejšová zajistí předání informací o akcích ČIS do Marketingu pro zdraví.
7. ČIS souhlasí se záštitou „Pochodu proti diabetu“, akcí Obezitologické společnosti, která se
koná dne l4. 11. 2006.
8. Rozhodnuto při zahájení kongresu v Brně poděkovat prof. Brodanové a prof. Rybkovi za
dlouhodobou práci ve výboru. Pozvání napíše prof. Češka.
zapsal dr. Kotík, M. Dolejšová

