Vážení členové ČIS,
lékařský stav zase jednou ukázal, žei on má mezi sebou nonkonformní jedince. Lékaři, členu
MENSY, majiteli knižního velkoobchodu a překladateli Shakespearových sonetů došla slova,
(skutečnost trochu překvapující), a tak si naplánoval čin. Díky televizním kamerám byla
z jednoho pohlavku a vyteklého adrenalinu zábava pro miliony. Reportáž přinesla i BBC.
Ovšem nejzajímavější byla sjednocující síla této akční podívané. Ke shodnému stanovisku na
televizní dramatickou etudu hlavního protagonisty došla celá zdravotnická veřejnost, včetně
lékárníků. A to je to, co nejvíce potřebujeme. Obecný sjednocovací princip to asi nebude. Tak
to, prosím, více nezkoušejte.
dr. Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti ze dne 17.5. 2006
(schůze se konala na III. interní klinice VFN Praha)
Přítomni - prof. Anděl, prof. Aschermann, doc. Češka, prof. Dítě, prof. Horký, prim. Kotík, dr.
Lacinová, prim. Nedvídek, prof. Špinar, prim. P. Svačina, prof. Jiří Widimský jr., prof. Zadák p.
Dolejšová - sekretářka ČIS
Omluveni: prim. Havránek, dr. Kuman, doc. Martínek, prof. Škrha, doc. Souček, prof. Ščudla

Hosté: za chemoterapeutickou sekci doc. Neuwirtová
Doc. Češka přivítal přítomné, zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek
.
I
Obecné otázky členství v České internistické společnosti.
Doc. Češka se věnoval myšlence dalšího posílení významu České internistické
společnosti. ČIS by měla více získávat mladé lékaře vstupující do praxe. Výbor schválil, aby
mladí členové do 30 let dostávali časopis Vnitřní lékařství (VL) zdarma, členové ČIS do 35
let přednášející na akcích organizovaných společností na další l rok zdarma. Doktorandi,
členové ČIS, mohou požádat při zaslání svého článku do VL o zkrácené recenzní řízení. Bude
jim garantováno, že do 3 týdnů dostanou zprávu, zda byl příspěvek přijat. Jednoroční zasílání
časopisu zdarma bylo též schváleno pro všechny nové členy. Elektronická členská přihláška je
dostupná na www.vnitrnilekarstvi.cz. Je třeba průběžně zlepšovat úroveň těchto stránek, o což
se bude starat prim. Nedvídek.
Se současným zápisem půjde členům dopis výboru ČIS, společně s návratkou, která by
měla nést údaje ke zlepšení úrovně naší členské databáze. Zejména se jedná o rozšíření o
elektronické adresy a pracovní adresy našich členů. Hlavní myšlenkou je zlepšení a urychlení
komunikace. Dopis výboru byl zaslán též všem primářům interních oddělení v ČR,
s připomenutím významu ČIS pro lékaře interních oborů.
Diskutována byla i výše členského příspěvku, který se skládá z částky 250 Kč pro ČLS
JEP a jen 200 Kč je pro užití České internistické společnosti. Bylo rozhodnuto příspěvek
zatím ponechat v současné výši. Výbor schválil bezplatné členství pro kolegy starší 70 let a
ženy na mateřské dovolené.
II
Časopis Vnitřní lékařství.

Vnitřní lékařství má dostatek článků až do 9. čísla včetně. Časopis je excerpován v evropské
citační databázi SCOPUS. Je to nově vzniklá databáze, která by v budoucnu měla vést
k evropskému citačnímu indexu. Myšlenka evropského citačního indexu se zrodila jako
možná protiváha současné praxe, kde se uplatňuje převaha anglosaských zemí. Vzhledem
k příznivé finanční situaci časopisu bylo schváleno zasílání časopisu vybraným skupinám
členů po určité období zdarma- viz výše v bodu č. I.
III
Postgraduální vzdělávání a akreditace.
Prof. Horký referoval o vývoji v postgraduálním vzdělávání. Začala pracovat
akreditační komise pro Vnitřní lékařství. V prvním kole již proběhla akreditace 18 fakultních
a bývalých krajských nemocnic. Pokud byly problémy, jednalo se o administrativní
odstranitelné nedostatky. Prof. Horký vyjádřil obavu ze skutečnosti, že motivace k akreditaci
je při nevyjasněném financování akreditačního procesu nízká a nemusí být dostatek
akreditovaných pracovišť k uspokojení každoročních žadatelů o interní kmen. Může jich být
až kolem 400. Pracoviště bez akreditace nebudou moci přijímat absolventy lékařských fakult,
protože by se absolventům nepočítal pobyt na pracovišti do postgraduální výchovy. Některá
pracoviště krajského typu zatím o akreditaci také nepožádala.
Termín zahájení dalších akreditací se zřejmě dohodne na schůzi předsedů
akreditačních komisí, která se bude konat 26. 5. 2006. Akreditace nejméně všech bývalých
okresních nemocnic bude žádoucí, protože k uspokojení požadavků pro školence bude třeba
akreditovat v interním oboru nejméně 80 nemocnic. Bylo by vhodné nějak rozlišit akreditaci
pro společný kmen a akreditaci pro specializační školení ve VL. Jako žádoucí bylo
dohodnuto, že menším nemocnicím by měla být zaslána informace o akreditacích, jakmile se
podmínky dále upřesní.
Prof. Zadák informoval o průběhu akreditací v oboru Inteznivní medicína. Znovu
upozornil, aby interní kliniky nezapomněly požádat o akreditaci v Intenzivní medicíně, pokud
mají na svých pracovištích oborové JIP.
Výbor pověřil prof. Horkého, aby dále prosazoval zapsání do specializačního oboru až
po absolvování společného kmene.
IV
Otázky vztahů s praktickými lékaři
Ministerstvo zdravotnictví udílí lékařům, držitelům licence pro VL, s praxí v oboru
přesahující 5 let „Specializovanou způsobilost lékaře v oboru praktické lékařství pro dospělé.“
Profesní organizace praktických lékařů projevila nesouhlas s tímto postupem a podpořila své
stanovisko i vyjádřením ČLS JEP a ČLK. Otázky byly projednány i se zástupci ČIS. Bylo
dohodnuto vytvořit společnou odbornou komisi, která by projednala možnosti usnadnění
přechodu mezi těmito příbuznými obory. Za ČIS výbor do komise jmenoval dr. Lacinovou,
dr. Kotíka a prof. Ščudlu.
V
Mezinárodní spolupráce.
Prim. Kotík referoval o vývoji situace v Evropské federaci interní medicíny (EFIM),
na zasedání v Kodani. Do vedení organizace postoupil po prof. Serenim z Francie, prof.
Lindgren ze Švédska. Budoucím prezidentem, který převezme vedení za následující dva roky
(president elect), byl na návrh ČIS zvolen prof. Bauer ze Švýcarska.
EFIM dokončila kvalifikační test pro získání „European diploma in Internal
Medicine“. Absolvování tohoto multiple-choise testu, který bude obsahovat 300 komplexních

otázek ve 3 blocích (otázky jsou koncipovány jako komplexní klinický problém a na každých
100 otázek jsou počítány 3 hodiny), nemá zatím žádný oficiálně uznaný význam. Vychází se
z představy, že nejdříve by bylo třeba připravit test, ponechat jeho absolvování na
dobrovolnosti lékařů, a pak usilovat o jeho uznání jako kvalifikačního kriteria v EU. První
kolo testů bude uspořádáno v prosinci 2006 ve 4 evropských městech, z nichž jedním bude
Praha. Prim. Kotík byl požádán o pomoc při organizaci tohoto testu v Praze. Určitou
překážkou bude, zejména pro východní Evropu, cena, která se odhaduje na 300 €. Bližší
informace pro případné zájemce na adrese stefan.lindgren@med.lu.se.
Evropská škola interní medicíny pro mladé lékaře bude pokračovat a náhradou za
španělské Alicante bude Portugalská Sintra. Škola bude organizována v termínu 30.8.-6.9.06
ve výcvikovém středisku armádních pilotů. Výbor schválil, aby se vítěz Dne mladých
internistů této akce účastnil na náklady ČIS. Eventuelní další účastníci z řad mladých
internistů mohou požádat o úhradu nadaci Galena.
VI
Souborný přehled odborných akcí ČIS a mezinárodních.
l.- 4. listopadu 2006, XIII. internistický kongres v Brně, organizační výbor: doc. Souček,
prim. Svačina, prof. Vítovec, dr. Kuman a prof. Špinar
Byla vytvořena webová stránka www.internist2006.cz, kde jsou všechny informace a
přihlášky. Organizátoři oslovili garanty jednotlivých oborů interní medicíny, aby připravili
odborný program. Konečný termín pro přihlášky k aktivní účasti je 30. 6. 2006.
7.- 9. června 2006, VI. kongres interní medicíny v Žilině. Nosným tématem budou
emergentní situace v interní medicíně. Přihlášky k aktivní i pasivní účast na adrese
andrej.dukat@faneba.sk
22. 3. 2007, 131. internistický den a XXII. Vanýskův den Brno s endokrinologickometabolickou tématikou
23.-26. května 2007, 6. internistický kongres EFIM (Evropské federace interní
medicíny), Lisabon, Portugalsko. Online registrace bude zahájena v květnu 2006. Sledujte
odkaz na kongres na webu EFIM www.efim.org. Svou organizací se podobá našim národním
sjezdům, přináší nové informace z celého oboru interní medicíny na mezinárodní úrovni.
16.- 19. září 2007 XIV. Internistický kongres Praha, Kongresové centrum
Organizační výbor: doc. Češka, prim. Kotík, prof. J. Widimský jr.
VII
Ceny ČIS za publikační činnost za r. 2005.
Komise: prof. J. Widimský jr., prim. Svačina, doc. Souček a doc. Češka
Ceny ČIS za r. 2005:
V oboru knižních publikací:
l. cena (30 tis. Kč) prof. Marek a kol. Farmakoterapie ve vnitřním lékařství
2. cena: doc. Souček (20 tis. Kč) Vnitřní lékařství pro stomatology
3. cena (10 tis. Kč): prof. Pavelka Farmakoterapie revmatických chorob. a prof. Dítě Akutní
stavy v gastroenterologii
Ceny za původní časopisecké práce vyhodnotí komise v následujícím období.

VIII
Různé
Doc. Češka vyzval členy výboru ČIS k aktivní spolupráci s jednotlivými organizacemi a
výbor odsouhlasil následující zodpovědnosti za jednotlivé oblasti činností :
- spolupráce s MZ ČR, zdravotními pojišťovnami, ČLK - vypracování vyžádaných
posudků – dle specializace jednotlivých členů
- kategorizace léků – prof. Widimský, doc. Češka, prof. Bultas
- postgraduální vzdělávání , specializace – prim. Svačina, prof. Anděl
- výběrová řízení v krajích – určení podle zmiňovaných návratek
Prof. Ščudla omluvil svou nepřítomnost na výboru, ale zaslal přehledný dopis s informací o
vyúčtování 130. internistického dne v Olomouci dne 3. 3. 2006, který skončil přebytkem
1.830,-Kč (jedentisícosmsettřicetkorun)-výborem schváleno.
Zprávy o činnosti chemoterapeutické sekce podala její předsedkyně doc. Neuwirtová.
V současné době probíhají volby výboru CHS (1. kolo rozesláno, 2. kolo v přípravě). Výbor
ČIS schválil vyplatit za přípravu a realizaci voleb 5.000,- Kč administrativní pracovnici pí
Vesecké.
Výbor schválil 33 přihlášek novým žadatelům o členství v ČIS: MUDr. Maňásek,
MUDr. Nýdlová, MUDr. Škarýdová, MUDr. Pokorná, MUDr. Čechová, MUDr. Pochop,
MUDr. Horková, MUDr. Rudolf, MUDr. Jiruška, MUDr. Opletal, MUDr. Pawelková, MUDr.
Ricarová, MUDr. Komárková, MUDr. Kollárová, MUDr. Valentíková, MUDr. Jiklová,
MUDr. Zelinková, MUDr. Cvek, MUDr.Tůmová, MUDr. Grešák, MUDr. Kozák, MUDr.
Aldhoon, MUDr. Hodek, MUDr. Špičák, MUDr. Černochová,MUDr. Štěpánková, MUDr.
Paulů, MUDr. Lazárová, MUDr.Lůžek, MUDr. Mudra, MUDr. Housová, MUDr. Říha,
MUDr. Zvolská.
Prof. Anděl přislíbil projednání možnosti elektronických přihlášek do odborných společností
ČLS JEP na příštím zasedání výboru ČLS JEP.
Výbor ČIS schválil pravidelné čerpání finančních prostředků na provoz sekretariátu (nákup
GO kuponů do mobilního telefonu, administrativní pomůcky, apod)

Příští schůze výboru se bude konat dne 13. září 2006 (středa) opět v Praze. Bližší
informace zašleme členům výboru na začátku září.
Zapsali:
dr. Kotík
M. Dolejšová

