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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejupřímněji a nejsrdečněji po-
zval na letošní výroční kongres  České internistické spo-
lečnosti ČLS JEP do Prahy. Asi by se na tomto místě ho-
dilo ještě několik formálních vět, podobných té první  (ale 
jakkoliv jsou míněny upřímně – mám pocit, že to není to, 
co si chce člověk v pozvání předsedy odborné společnos-
ti na kongres přečíst). Tak to zkusím trochu jinak. Když 
v poslední době mluvím s kolegy (především mladými, ale 
i s kolegy středního věku) na naší klinice i z pracovišť ji-
ných, objevují se před námi stále nové problémy každodenního života. A kupodivu 
to není ekonomika (i když jistě není vše ani zdaleka ideální), dokonce ani v době 
globální ekonomické krize, ani problémy politické (i když v tomto ohledu něco s od-
bornou problematikou úzce souvisí), ale především problémy odborné. A kdo jiný, 
než odborná společnost, by se měl pokusit hledat řešení?  Ale postupně.

Trochu se zdá, že se nám vytrácí odbornost. Říkám to nerad, sám si myslím, že 
české zdravotnictví patří k nejlepším na světě, že máme úžasné lékaře i další zdra-
votnický personál, ale je toho všeho na nás moc. První, co se musí lékař v součas-
né době naučit je záplava vyhlášek a nařízení. I když to nikdo neříká, (jistě spíše 
budeme slyšet opak) vlastní diagnostika a léčba je až na druhém místě! Postupně 
se vytrácí humanismus medicíny, taková pacientova data jsou pečlivě chráněna 
a zabezpečena (to je jistě správné), ale jak je zajištěn vlídný a lidský přístup? Do-
kážeme se stále ještě v prvé řadě zaměřit na „svého“ nemocného? A tady začíná 
oblast, na kterou bych se chtěl zaměřit i v souvislosti s naším kongresem. Máme 
dost znalostí? Vše začíná  pregraduální výchovou lékařů  - mediky učíme nejrůz-
nější speciality, ale když přijdou na oddělení, „bojí se“ pacienta. Nechci zjedno-
dušovat, ale možná by stačila velmi kvalitní propedeutika jednotlivých oborů.To 
pak pokračuje ve vzdělávání postgraduálním. Mladí lékaři po promoci se rychle 
specializují – často s velkou podporou svých opravdu velkých učitelů, specialistů 
jednotlivých oborů, kteří zapomínají na to, že oni se nejdříve stali skvělými léka-
ři a teprve pak mezinárodně uznávanými superspecialisty. Specializace je jistě 
(možná?) správná, zůstane-li mladý lékař po promoci ve specializovaném centru, 
a jeho kariéra nedozná během následujících 40-50 let žádného vybočení. Bude-li 
však pracovat ve standardním medicínském zařízení, je pro něj výhodou co nejširší 
erudice a co nejširší znalost nejen vlastního oboru, ale i oborů blízkých, hraničních 
i vzdálenějších. Až se dostanu na „centrální příjem“ v některé z nemocnic jako 
pacient s bolestí na hrudi, břicha, horečkou či dokonce vším najednou a začne mě 
ošetřovat mladý revmatolog, endokrinolog nebo nefrolog (všech vyjmenovaných 
odborností si nesmírně vážím – mohly by být jistě zmíněny desítky dalších), nebu-
du se možná cítit úplně komfortně.

Kde pak hledat informace a znalosti? A tady je matka INTERNA se svou obrovskou 
edukační silou. Vím, že jen těžko budeme prosazovat (i když je to škoda především 
pro ně), aby velká část mladých lékařů složila atestaci z interny a pak se třeba 
ve zrychleném režimu stala navíc specialistou dalšího oboru. Dokonce i opačné 

pořadí si dovedu představit, i když logika věci preferuje první postup. Ale nechme 
koncepce a podívejme se na to, co ČIS nabídne internistům, specialistům oborů 
z interny vzešlých, ale i praktickým lékařům a kvalifikovaným zdravotním sestrám. 
Kromě pravidelných multioborových seminářů INTERNA INFORMANS, je to právě 
výroční kongres ČIS, který pokrývá celou širokou problematiku interny. Přednášky 
zajišťují již tradičně jednotlivé odborné společnosti, které garantují nejen kvalitu, 
ale i aktuálnost všech sdělení. Všichni bychom se měli dozvědět to nejnovější, ale 
navíc v praktické podobě. Již tradičně nás čekají bloky novinek ve farmakotera-
pii vnitřních nemocí. Možná někomu připadají kongresy anachronismem , jistě 
není problém informace získat přehledně a podrobně v klidu doma u počítače. 
Najdeme si ale „doma“ na to přehledné studium čas? Na kongresu je možné po-
tkat naše největší odborníky – myslím, že většinou opravdu stojí za to je poznat 
osobně, promluvit s nimi a probrat to, co nás trápí. Už dávno to nejsou ti vousatí 
nepřístupní pánové z černobílých fotografií či portrétů od slavných malířů – jsou 
to kolegové, které trápí stejné problémy jako nás všechny. Věřím, že i tato setkání 
budou krůčkem zpět ke zlidštění současné medicíny.

Díky Vám, že přijedete, díky přednášejícím i garantům jednotlivých odborných 
sekcí, díky sponzorům – zejména generálnímu sponzorovi – společnosti TEVA 
a sponzorům zlatým, firmám KRKA, SERVIER a ZENTIVA, díky společnosti  
Galén-Symposion, která náš kongres organizuje.

 Na setkání se těší Richard Češka



VŠEoBEcnÉ InformacE
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  Datum konání:  13. – 16. září 2009

ProGram
1 BLOKY ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ

 Česká internistická společnost
  Slovenská internistická společnost
  Česká angiologická společnost 
  Česká společnost pro aterosklerózu 
  Česká diabetologická společnost 
  Česká endokrinologická společnost 
  Česká gastroenterologická společnost 
  Česká gerontologická a geriatrická společnost 
  Česká hematologická společnost 
  Česká hepatologická společnost 
  Česká společnost pro hypertenzi
  Česká kardiologická společnost
  Česká nefrologická společnost 
  Česká obezitologická společnost 
  Česká onkologická společnost 
  Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče 
  Česká pneumologická a ftizeologická společnost 
  Česká revmatologická společnost
  Česká transplantační společnost
  Sdružení ambulantních internistů
  Společnost pro metabolická onemocnění skeletu
  Česká společnost pro trombózu a hemostázu
  Mladí internisté

2 SESTERSKÁ SEKCE

3 VLASTNÍ VÝSLEDKOVÁ SDĚLENÍ

rEGISTracE

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ 

On-line:   www.gsymposion.cz
E-mailem:   registrace@gsymposion.cz
Faxem:   222 516 013
Poštou:  GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00  Praha 10

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte pouze prostřednictvím e-mailu.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  registrace včasná registrace pozdější 
 (do 31. 5. 2009 vč. úhrady) a na místě   
 
členové ČIS  800 Kč  1 000 Kč
nečlenové  1 000 Kč  1 300 Kč
čestní členové ČIS  zdarma  zdarma
sestry  400 Kč  500 Kč
doprovodné osoby  300 Kč  300 Kč
studenti  300 Kč  300 Kč

jednodenní účast
lékaři  400 Kč  500 Kč
sestry  300 Kč  400 Kč

Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti. 
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu kongresu, 
kongresové materiály, obědy a občerstvení o přestávkách, přístup na výstavu 
farmaceutických společností, účast na uvítacím večeru 13. září a účast 
na varhanním koncertu 14. září.

Doprovodné osoby – registrační poplatek zahrnuje obědy a občerstvení, 
přístup na výstavu farmaceutických společností, účast na uvítacím večeru  
13. září a účast na varhanním koncertu 14. září.

Registrační poplatek nezahrnuje účast na společenském večeru 15. září.



UBYToVÁnÍ
Termín pro přijetí přihlášky k ubytování:  do 30. června 2009
Úhrada ubytování:  do 31. července 2009 

Storno podmínky dle standardů jednotlivých hotelů. Zrušení ubytování je možné 
pouze písemnou formou.

NABÍDKA HOTELŮ
Hotel Typ pokoje Cena za pokoj a noc

1  Hotel Holiday Inn  jednolůžkový  176 EUR 
  Na Pankráci 15, Praha 4  dvoulůžkový  198 EUR
  www.holidayinn.cz 

2  Hotel Vyšehrad  dvoulůžkový   92 EUR
  Marie Cibulkové 29, Praha 4  (obsazen 1 osobou) 
  www.hotelvysehrad.cz  dvoulůžkový  98 EUR   

3  Hotel Beránek  jednolůžkový  2.500 Kč
  Bělehradská 110,Praha 2  dvoulůžkový  3.250 Kč
  www.hotelberanek.com  třílůžkový  4.300 Kč
    přistýlka  1.050 Kč

4  Hotel Otar  jednolůžkový  2.200 Kč
  Na Pankráci 1337/109, Praha 4  dvoulůžkový  2.900 Kč
  www.hotelotar.cz  třílůžkový  3.400 Kč

5  Hotel Oya  jednolůžkový  2.200 Kč
  Na Pankráci 1337/109, Praha 4  dvoulůžkový  2.900 Kč
  www.hoteloya.cz  třílůžkový  3.400 Kč

6  Hotel U Šemíka  jednolůžkový  1.900 Kč
  Vratislavova 36, Praha 4  dvoulůžkový  2.500 Kč
  www.usemika.cz  přistýlka  600 Kč 

7  Hotel ILF  jednolůžkový  1.900 Kč
  Budějovická 15, Praha 4  dvoulůžkový  2.700 Kč
  www.hotel-ilf.cz   třílůžkový    3.300 Kč 

8  Hotel Gallery  jednolůžkový  1.700 Kč
  Na Dolinách 43, Praha 4  dvoulůžkový  2.100 Kč
    třílůžkový  2.500 Kč
    přistýlka        400 Kč

9  Hotel Pankrác  jednolůžkový  1.300 Kč
  Na Pankráci 1597, Praha 4  dvoulůžkový  1.700 Kč
  www.hotelpankrac.cz   přistýlka  300 Kč

Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc včetně snídaně. V případě, že bude hotel dle 
Vašich preferencí obsazen, dovolíme si Vám nabídnout jiný.

zPůSoB úhradY
Bankovním převodem na účet:  Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:    0082493389
Kód banky:   0800
Konstantní symbol:  0308

Variabilní symbol Vám bude přidělen v rámci potvrzení registrace.

aKTIVnÍ úČaST
Termín pro zaslání abstrakt: do 30. dubna 2009 

Zašlete na adresu: z.havrankova@gsymposion.cz
Zpracování:  formát Word, max. rozsah 250 slov (mimo záhlaví), řádkování jedno-

duché, velikost písma 10 Times New Roman, záhlaví musí obsahovat 
název práce, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci 
prezentovat), pracoviště autorů, text abstraktu strukturovaný na úvod, 
metodiku, výsledky a závěr

Posterová sdělení: výška 180 cm x šířka 90 cm

Přijatá abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem v časopise Vnitřní lékařství.

VÝSTaVa fIrEm
Součástí kongresu bude výstava farmaceutických firem a vydavatelů odborné 
literatury, která bude probíhat po celou dobu kongresu.

Termín pro přihlášení vystavujících společností:  do 30. dubna 2009

SPoLEČEnSKÝ ProGram
13. září Uvítací večer (Kongresové Centrum Praha)
  • vstupné zahrnuto v registračním poplatku 

14. září  Varhanní koncert na Vyšehradě 
  • vstupné zahrnuto v registračním poplatku
  • rezervace možná  on-line během Vaší registrace na 
     www.gsymposion.cz, či e-mailem na registrace@gsymposion.cz 
  • kapacita je omezena

15. září Společenské setkání ve Velkopřevorském paláci
  • vstupné není zahrnuto v registračním poplatku
  • vstupenky možné objednat on-line během Vaší registrace na    
  • www.gsymposion.cz, či e-mailem na registrace@gsymposion.cz 
  • počet vstupenek je omezen
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SPOLEČNOST TEVA Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., je dceřinou 
společností mezinárodní farmaceutické generické jedničky Teva 
Pharmaceuticals Industries Ltd., která působí v oblasti výzkumu, vývoje 
a prodeje léků a aktivních farmaceutických substancí.

Teva byla založena v roce 1901 v Jeruzalémě, je největším světovým
výrobcem generik, působí v 60 zemích světa a zaměstnává více 
než 37 000 zaměstnanců. Do nového tisíciletí Teva vstoupila sérií 
úspěšných integrací. V České republice se jednalo zejména o integraci
skupiny IVAX v roce 2006 a v roce 2008 skupiny Barr, do které 
v Evropě patří společnost Pliva.

Navazujeme na více než stoletou tradici naší mateřské společnosti Teva, 
na bohaté domácí zkušenosti výrobního závodu v Opavě, který letos oslavil
125 let od svého založení, a na tradici chorvatské společnosti Pliva založené
v roce 1921. Celkem se jedná o více jak 300 let zkušeností s vývojem, výro-
bou a distribucí produktů určených pro léčbu a péči o zdraví. V roce 2008
opavský výrobní závod oznámil největší investici do farmaceutického 
průmyslu od roku 1989, v první etapě ve výši více než 1 mld. Kč.

Teva patří mezi deset největších hráčů na českém farmaceutickém trhu 
s působností ve více než deseti terapeutických oblastech. Priority společnosti
tvoří oblast kardiologie, onkologie a volně prodejných léků. Podporujeme
úsilí odborníků v oblasti celoživotního kontinuálního vzdělávání a ve spolu-
práci s odbornými společnostmi pořádáme speciálně zaměřené vzdělávací
semináře a aktivity.

www.teva.cz
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