Setkání přednostů klinik a primářů interních oddělení 2015
Termín: neděle 22. 11. 2015 od 14:00 (před zahájením XXII. kongresu ČIS ČLS JEP)
Místo: Kongresové centrum Praha (ulice 5. května 65, Praha 4, sál Malá scéna)
Program setkání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uvítání a stanovení termínu příštího celodenního setkání
Výsledky dotazníkového šetření
Spolupráce s dalšími obory
Vztah ARO a interny
LSPP a její nová koncepce
Vzdělávání
Další problémy
Diskuze

Prof. Češka uvítal přítomné účastníky setkání.
Hned na úvod podpořil schůzky v rámci krajů s KK a z důvodu dnešní časové tísně navrhl
celodenní setkání zástupců výboru ČIS a primářů na předběžně schválený termín 13. 4.
2016. Místo konání bude upřesněno.
Dále probíhalo jednání dle předem stanoveného plánu:
Výsledky dotazníkového šetření – z celkového počtu rozeslaných dotazníků se
navrátilo 40 vyplněných zpět, což není pro určité výstupy dostatečný
reprezentativní vzorek. Prim. Monhart navrhl nutnost zjistit skutečný počet
interních lůžek v ČR a opakovat dotazníkový průzkum znovu. Nicméně některé
údaje vypovídají o hlavních problémech interních oddělení napříč celou
republikou:
- Redukce lůžek, zánik některých oddělení, čímž vzniká neúnosná přetíženost
na interních lůžkách, kam jsou směřováni pacienti polymorbidní i pacienti
o které superspecializované obory přestanou mít zájem.
- Interní péči JIP stále častěji přebírá ARO, nutná koordinace při organizaci
centrálních příjmů a v rámci intenzivní péče.
- Velký problém je LSSP, která sice pracuje v rámci nemocnic téměř všude, ale
má nedostatečnou úroveň. Praktičtí lékaři tuto službu odmítají sloužit (nejsou
nikým kontrolováni) a internisté nemají zájem z důvodu přetíženosti
v nemocnicích i ambulancích, přičemž ambulantní internisté nejsou oporou
lůžkových oddělení, neboť většina z nich má i jinou specializaci.
- Personální a ekonomická situace v nemocnicích je alarmující (zvláště pak na
severu a západě republiky), lékaři a sestry odcházejí za lepšími výdělky do
zahraničí, nebo mění specializaci. Lékaři internisté již odmítají náročnou 14
hod. práci na lůžkových odděleních za malé finanční ohodnocení (např. počet
hospitalizovaných v nejvyšší věkové skupině 80+ se v posledních letech zvýšil
2x !)
- Je třeba zmapovat interní ambulance i ambulance praktických lékařů a pokusit
se je vzájemně informovat o nastalých problémech, Společnost všeobecných
lékařů o tuto spolupráci již zájem projevila. Spolupráce s dalšími obory je lepší
na lůžkových odděleních, než v ambulantní sféře.
- Velká kritika zazněla na systém vzdělávání – interna je neatraktivní obor,
nesmyslná kolečka, nevyjasněná situace kolem atestací. Medici se v rámci

studia velmi brzy rozhodují o superspecializaci, respektive po nástupu do
prvního zaměstnání, a ne až po absolvování základního kmene! Není nikde
podchyceno, kolik je třeba odborníků v jednotlivých superspecializacích a je jim
dovoleno přihlášení se do určitého oboru, aniž by se vědělo, zda najdou
v regionu uplatnění.
Ke všem těmto bodům zazněla diskuze.
Prof. Češka vyzval přítomné, aby si připravili podněty pro jarní zasedání.
Zapsala: M. Dolejšová

V Praze 22. listopadu 2015

