
 

 

 

Pozvánka na XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP  

 

Vážené a milé kolegyně, kolegové!  

 
dovolte mi, abych Vás pozval na náš tradiční internistický sjezd, konaný téměř 

tradičně v Kongresovém centru Praha, trochu netradičně až v listopadu a možná 

úplně netradičním způsobem. Malým zamyšlením nad současnou českou 

medicínou. (Která je ale nakonec pořád moc dobrá).  

 
Přesto mne ten dnešní svět medicíny nějak děsí. Nemocnice, kliniky  

a ambulance jsou hodnoceny podle toho, jak plní kritéria jakýchsi komisí, které si 

osobují právo vševědoucnosti (respektive to právo získaly a mají) a to, zda se léčí 

dobře nebo špatně, už zajímá málokoho. Lékaři a sestry tráví většinu svého času 

u počítače administrativními úkony a na kontakt s pacientem zbývá času stále méně. Mladí lékaři 

(opravdu špatně zaplacení po 19 letech vzdělávání) vstupují do neustále se měnícího systému 

vzdělávání, jejich primář je skoro nevidí, protože se neustále někde školí a „kolečkují“. Když se zeptám 

skupiny studentů, co budou dělat za obor, odpoví různě oborově, ale poměrně uniformně, že se tomuto 

oboru budou věnovat v zahraničí (přímá úměra šikovnosti a přesvědčení o nezbytnosti odchodu je až 

alarmující - i když 100 % to není).  

 
Pokusme se naším kongresem posunout náš obor dopředu. Zdůrazníme, co je nové, co je moderní, jak 

správně a úsporně diagnostikovat a léčit naše nemocné. Právě o tom je kongres, na který Vás chci co 

nejsrdečněji pozvat, na XXII. výroční kongres ČIS ČLS JEP. Opět jsme se pokusili vybrat to nejlepší z 

široké rodiny interních oborů, nezapomenout na nic podstatného, aby nám všem stálo za to na kongres 

přijet a po jeho ukončení si říci, že ty dny strávené v Praze nebyly zbytečné. Nebudu Vám popisovat 

detaily programu. Umíte si to představit, a program bude brzy na webu. Tak jen že se na Vás všechny 

moc těšíme a za organizátory chci slíbit, že uděláme vše možné, aby byl kongres pro nás všechny 

velkým přínosem.  

 
A přeci jen tradiční poděkování na závěr. Dík za to, že přijedete, že si najdete čas v tom hektickém 

období dnešního zdravotnictví. Dík sponzorům, kteří i při stále se tenčících budgetech považují náš 

kongres za podpory hodný. Dík všem, kteří se na kongresu a jeho přípravě i realizaci rozhodli podílet. 

Moc si toho vážím. A ještě jednou. Těším se na Vás. 

 
Váš 

 
Richard Češka 


