Vážení členové ČIS
Jménem celého výboru vám přeji rok 2017 strávený ve zdraví a naplněný radostnými událostmi v osobním životě. Záměrně
nezmiňuji profesní život, protože by to byla spíše ironie. Máme od tzv. sametové revoluce již 19. ministra zdravotnictví,
tedy průměrné přežití ve funkci je 1,3 roku. Již vyhlásil, že bude ministrem pacientů (kulichů). Ve skutečnosti bude
ministrem upadající sociální demokracie, která nutně potřebuje získat hlasy pacientů do podzimních voleb a tak je třeba
jim něco slíbit a zdravotnictví často prohrává nebo vyhrává volby. Výměny ministrů slouží také k tomu, aby bylo zrušeno,
to co bylo slíbeno a nový ministr slíbí to, co bude s další výměnou na tomto postu zrušeno. Proto dál nebudeme mít doktory
ani sestry, ale uslyšíme, že je vše v nejlepším pořádku a o pacienty (kulichy) je výtečně postaráno. Takže upřímně vám
ještě jednou přeji, buďte raději zdrávi.
Dr. Kotík

Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti a Krajských konzultantů ČIS
(Schůze se konala 14. 12. 2016 v Praze)
Přítomni za výbor ČIS: prof. Češka, Dr. Lacinová, prim. Monhart, prim. Nedvídek, prof. Souček, prim. Petr Svačina,
prof. Štěpán Svačina, prof. Škrha, Dr. Škrha jr., prim. Tržil, doc. Václavík, doc. Vrablík, prof. J. Widimský jr.,
za sekretariát – M. Dolejšová, Ing. Aleksičová, Ing. Votavová.
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, Dr. Kotík, Dr. Orság, prof. Rosolová, prof. Špinar, prof. Vítovec
Přítomni za Krajské konzultanty: prof. Filipovský, prof. Kršek, prim. Nebáznivý, prim. Nedvídek, prof. Souček, prim.
Vojtíšek, prof. Zadák, prof. Zadražil
Omluveni za KK: prim. Havránek, prim. Kotík, Dr. Latta, doc. Martínek, prim. Točík, prim. Žák
Prof. Češka přivítal přítomné, byl schválen zápis z minulé schůze bez připomínek.
I. Vzdělávací akce domácí i mezinárodní
Zprávy z akcí:
XXIII. kongres ČIS, Brno (21. – 24. 9. 2016) - prof. Souček referoval o průběhu kongresu. Byl zaznamenán rostoucí
zájem lékařů a sester. Přednášky byly hodnoceny velice dobře a uznána i kvalita posterových sdělení. Kongres
skončil se ziskem a byly schváleny odměny organizátorům. Poděkováno za vzornou přípravu. Komise pod vedením
MUDr. Orsága pro hodnocení aktivní účasti mladých internistů do 35 let vyhodnotila jako nejlepší sdělení MUDr.
Jana Nováka z FNUSA Brno. Vítěz se účastní letní školy 25. 6. – 1. 7. 2017 pořádané Evropskou federací interní
medicíny v Nizozemí.
Novinky v diagnostice a léčbě vybraných vzácných onemocnění, Praha (1. 11. 2016) - seminář ve spolupráci
s IPVZ proběhl úspěšně.
16. cyklus seminářů Interna Informans - proběhl v podzimním termínu napříč celou republikou (Ostrava, Plzeň,
České Budějovice, Brno, Ústí nad Labem, Praha), byl zaznamenán velký zájem účastníků.
Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), Praha (1. - 2. 12. 2016) – druhý ročník mezinárodní
konference se konala pod záštitou European Federation of Internal Medicine, přednášky v anglickém jazyce na
aktuální témata z interní medicíny probíhaly ve dvou paralelních sekcích. V rámci akce se konala sekce mladých
internistů (mezinárodní i česká), zapojení mladých internistů je klíčové i pro další ročník, který se plánuje na rok
2018. Akce skončila s vyrovnaných ekonomickým rozpočtem, účast mladých internistů byla podpořena společností
KRKA.
Akce budoucí:
27. Vanýskův a 140. Internistický den, Brno, hotel Voroněž (17. 3. 2017) - tradičně zajišťuje MUDr. Kuman.
XII. Interní medicína pro praxi, VIII. Olomouc kazuistická, konference ambulantních internistů, Clarion
Congress Hotel Olomouc (23. - 24. 3. 2017) - program bude věnován aktuálním problémům současné medicíny.
V jednotlivých blocích opět zazní úvodní teoretické přednášky následované praktickými kazuistikami.
85. kongres Evropské aterosklerotické společnosti, Kongresové centrum Praha (23. - 26. 4. 2017), podrobnosti
na webové stránce kongresu www.eas2017.com.
XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Výstaviště v Brně (7. – 10. 5. 2017) – ČIS byla vyzvána
k uspořádání bloku, přednášející: doc. Šmahelová, prof. Kršek, prof. Pavelka, prof. Rychlík.

17. cyklus seminářů Interna Informans – další cyklus seminářů je plánován na jaro 2017.
XXXVI. dny mladých internistů, Teoretické ústavy LF UP Olomouc (1. – 2. 6. 2017) - organizuje prof. Zadražil
ve spolupráci s prof. Mokáněm a MUDr. Orságem, který informoval o probíhajících přípravách, zřízení samostatných
webových stránkách akce www.dnymladychinternistu.cz, akce je propagována také na facebooku. Návrh umožnění
spolupráce a podpory ze strany společnosti KRKA, dále se bude řešit přímo s organizátory.
XXIV. kongres ČIS, Kongresové centrum Praha (29. 10. - 1. 11. 2017) - program odborných přednášek se
připravuje, bude probíhat ve třech sálech. Prof. Češka informoval o zájmu lékárníků k uspořádání semináře v rámci
kongresu, výbor souhlasí s poskytnutím prostoru na tuto aktivitu. Všichni jsou srdečně zváni k účasti na kongresu.
Podrobnější informace na www.kongrescis2017.cz.
Akce EFIM 2017
• EFIM Choosing Wisely Project, Milán (20. 1. 2017), nová pracovní skupina, do které byl za ČIS nominován jako
zástupce Dr. Kotík. Schváleny náklady na cestu Dr. Kotíka na jednání.
• EFIM Day, Brusel (17. 3. 2017) – výbor osloví možné zástupce.
• 16th European Congress of Internal Medicine EFIM, Milán (1. – 2. 9. 2017) – registrace na kongres byla
spuštěna začátkem prosince.
II. Akreditační komise
Prof. Souček informoval o činnosti akreditační komise, která schvaluje akreditace interních klinik a oddělení.
V současné době je akreditována nově asi polovina nemocnic. Projednala návrh na rezidenční místa s ohledem na
tíživou personální situaci v některých nemocnicích.
III. Atestace
Atestace z vnitřního lékařství budou v roce 2017:
12. - 16. 6. (LF OU Ostrava)
19. - 23. 6. (1. LF UK Praha)

13. - 16. 11. (2. LF UK Praha)
4. - 8. 12. (LF MU Brno)

Předatestační kurzy 2017 :
13. - 24. 3. (1. LF UK Praha)
3. - 14. 4. (LF OU Ostrava)

9. – 20. 10. (LF MU Brno)
18. – 29. 9. (2. LF UK Praha)

Do atestací se od roku 2017 zapojuje ostravská fakulta, celkem je tedy 8 zkoušejících fakult, které se budou střídat
tak, aby na jaře i podzim byly vypsány dva termíny.
V letošním roce se přihlásilo 56 atestujících do Olomouce, což vedlo k vypsání dvou atestačních komisí a byl velký
problém s obsazením zkoušejících schválených ministerstvem. Proto po dohodě SORu je třeba rozšířit počet
schválených zkoušejících za lékařské fakulty. Prof. Zadražil navrhl i omezení počtu zkoušených na 30 uchazečů,
protože je nepoměr mezi jednotlivými fakultami. Po diskuzi byl pověřen prof. Souček, aby připravil návrh na rozšíření
členů za lékařské fakulty, dále za ČLK a ČIS. Po dohodě SORu, akreditační komise a výboru ČIS bude poslán návrh
na ministerstvo. Z diskuze dále vyplynulo, zda je nutné psát atestační práci, která je většinou pouze formální a
opsaným textem. Návrh bude tlumočen SORu.
Vzhledem k velkému nárůstu administrativní činnosti spojené s atestačními kurzy a zkouškami byl diskutován návrh,
zda nezapojit do těchto úkolů i IPVZ a vytvořit novou administrativní strukturu – dále bude projednáváno.
IV. Sekce Ambulantních internistů
Dr. Lacinová referovala o úspěšném navýšení úhrad ambulantním internistům na rok 2016, které umožňuje pokrytí
nákladů a z velké části i mzdu.
Dále podala zprávu o probíhajících jednáních na MZ ČR, kde se snaží praktičtí lékaři o nasmlouvání kódů pro
předoperační vyšetření (ASA IIB- plánované výkony), holterovské monitorování, diabetologické kódy, čímž by byly
opět ekonomicky poškozeny interní ambulance. ASA III a IV (komplikovanější výkony) zůstávají v kompetenci
výhradně internistů.

V. Sekce mladých internistů
Dr. Orság pracuje na vytvoření facebooku Mladých internistů, kterých je nyní asi 400, z toho aktivních kolem 50.
Byl přijat návrh na kooptování dalšího zástupce do výboru z řad mladých internistů – MUDr. Jana Škrhy, jr.
z III. Interní kliniky VFN Praha.
Společnost KRKA projevila zájem o spolupráci a podporu aktivit sekce Mladých internistů. Může být využito ke
zlepšení elektronické komunikace, některých vzdělávacích akcí, sponzorováním cen pro vítěze publikační soutěže,
atd.
UEMS - Training Requirements for the Specialty of Internal Medicine – aktuální požadavky zdůrazňují duálnost, tedy
možnost kombinace s nástavbou. Důraz na stanovení kompetencí – lékař po kmeni by měl mít stanovené jasné
kompetence. ČIS musí připravit seznam nástavbových oborů a popsat kompetence po kmeni.

VI. Časopis Vnitřní lékařství
Šéfredaktor prim. Svačina informoval o tom, že Česká kardiologická společnost před atestací nově akceptuje
publikace vydané pouze v časopise Cor et Vasa, nikoliv v časopise Vnitřní lékařství, jak tomu bylo dosud. Prof. Češka
slíbil, že zašle dopis prof. Táborskému – předsedovi ČKS a požádá o spolupráci v této oblasti.
VII. Publikační soutěž
Výbor opět vyhlásil publikační soutěž ČIS, do které mohou autoři přihlašovat své práce, které byly vydány v roce
2016 a to v následujících kategoriích:
1) monografie bez rozdílu věku
- 3 nejlepší práce získají finanční odměnu
- 1. místo 30 000 Kč, 2. místo 20 000 Kč, 3. místo 10 000Kč
2) původní práce autorů do 35 let
- nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč
- autor nesmí v roce 2016 přesáhnout věk 35 let
Podmínkami soutěže je, že autor práce musí být členem ČIS a jedná se o prvního autora práce.
Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2. Současně je
třeba přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese: votavova@interna-cz.eu či aleksicova@interna-cz.eu.
Konečný termín pro doručení přihlášek je 31. 5. 2017. Vítězové budou vyhlášeni na výročním kongresu ČIS 2017
v Praze.
VIII. Spolupráce s Krajskými konzultanty
Prof. Češka nastínil činnost krajských konzultantů ČIS do budoucnosti – je třeba se zaměřit na vytvoření poradních
sborů, tj. skupin lékařů pro jednotlivé regiony doplněné o zástupce mladých internistů, ambulantních internistů a
zástupce pro vzácná onemocnění. Návrh prof. Krška, aby se krajští konzultanti více scházeli, například při setkání
primářů.
IX. Různé
1. Schválené záštity:





XV. sympozium arteriální hypertenze, Praha Novoměstská radnice (5. 4. 2017)
McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM), Krakow (12. – 13. 5. 2017)
Venerologický kongres 2017 (prof. Hercogová) – po stanovení termínu zvážíme možné přednášející
Online vzdělávací program pro praktické lékaře (Střední východ) - dislipidemie a hypertenze

2. Schváleny cestovní náklady sekretariátu na zahraniční akce (EFIM, ACP).
3. Přislíbena spolupráce s Diabetologickou společností v péči o diabetika na lůžku. Bude naplánováno jednání.

4. Žádost výboru Společnosti popáleninové medicíny o spolupráci při vytváření nových doporučení pro transfer
pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou (TEN) – ČIS se k aktivitě nepřipojí.
5. Dny praktické obezitologie, Bardejovské Kúpele (15. - 16. 6. 2017) – zástupce za ČIS zatím nebyl vybrán.
6. Schváleny odměny sekretariátu ČIS.
7. Inventarizace majetku ČIS - starý majetek bude předán k odpisu.
8. Schváleno 28 nových členů: MUDr. Achatzová Tereza (Nemocnice Prachatice), MUDr. Balcar Anna (FNKV
Praha), MUDr. Bánik Jan (Orlickoústecká nemocnice), MUDr. Bartek David (Krajská nemocnice TB Zlín), MUDr.
Bureš Zdeněk (FN Hradec Králové), MUDr. Cyrany Jiří (Oblastní nemocnice Jičín), MUDr. Dohnálek Petr Adam
(Nemocnice Nová Jičín), MUDr. Monika Fialová (ON Jičín), MUDr. Gregorová Tereza (KIGOPL FN Brno), MUDr.
Jana Havelková (Nemocnice Písek), MUDr. Hošťálek Jan (Karlovarská krajská nemocnice), MUDr. Chrástová
Michaela (NH Hospital Hořovice), MUDr. Jakubják Martin (Sanatorium Kochova Havířov), MUDr. Kleinová Markéta
(Nemocnice Ve Frýdku-Místku), MUDr. Křemenová Zuzana ( FNKV Praha), MUDr. Lambert Pavol (Vsetínská
nemocnice), MUDr. Pfeiferová Lucie (Nemocnice Broumov), MUDr. Picková Klára (FN Plzeň), MUDr. Slaměník
Marek (SlaM-centrum Litvínov), MUDr. Szenek Judit (KN Liberec), MUDr. Šablaturová Kamila (Nemocnice FrýdekMístek), MUDr. Šatný Martin (III.int.klinika VFN Praha), MUDr. Šujanová Veronika (Nemocnice Třebíč), MUDr.
Šurinová Jarmila (Nemocnice Uherské Hradiště), MUDr. Vašíček Ondřej (VNOL Olomouc), MUDr. Vašura Adam (FN
Ostrava), MUDr. Vnučák Matej (UN Martin), MUDr. Voglová Barbora (IKEM Praha).

Příští schůze výboru se bude konat 16. 3. 2017 v Brně v předvečer Vanýskova dne. Místo a čas budou upřesněny.

Zapsal Sekretariát ČIS

