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V průběhu několika desetiletí po 2. světové válce se řada sekcí České internistické společ-
nosti (ČIS), odpovídajících interním podoborům, osamostatnila a dnes ma Čts _ Sekci
chemoterapeutickou (předsedou je prof. MUDr' Zdeněk Modr, DrSc., Praha) a Pracovní
skupinu ambulantních internistů (předsedkyně MUDr' Jana Lacinová' Praha).

Po 2. světové válce se jednotná lékařská společnost vzhledem k vznikajícím a rychle se

rozvíjejícím jednotlivým oborům a podoborům začala štěpit na jednotlivé sekce. Tak vznikla
i sekce vnitřního lékařství'

Samostatná Česká internistická společnost vznikla v roce l953' Jejím prvním předsedou
byl prof. MUDr. Antonín Vančura. Po jeho předčasné smrti v roce 1956 se stal předsedou prof.
MUDr' Jiří Syllaba a po něm následovali: doc. MUDr' otto Riedl, prof. MUDr. Bobek, proť.

MUDr. František Hendrych, prof. MUDr. Vladimír Pacovský. V období společného státu byla
konstituovánajako Československá internistická společnost. Po vzniku federativního uspořá-
dání (ČSFR) řídila činnost Česko-Slovenské internistické společnosti koordinační ra<la, slo_
ženázpÍedních čIenů výborů obou národních společností. Rozpaclern ČSFR se rozdělila ČSlS
na dvě rovnoprávné společnosti. Dosud pokračuje spolupráce mezi českou a slovenskou
internistickou společností v rámci pořádání společných akcí, konferencí i sjezdů' Časopis
Vnitřní 1ékařství je společným orgánem lS ČLS JEP i SiS.

Významné aktivity
Na památku významných českých a slovenských internistů byla za1ožena tradice slavnos-

tních jubi1ej ních přednášek:
. Thornayerova přednáška ve Spolku lékařů českých v Praze,
. Vanýskova přeclnáška a Vanýskovy dny ve spolupráci se SLČ v Brně,
. Dérerova přednáška v Bratislavě _ zajišťuje SIS'

Česká IS má bohatou dlouholetou tradici v pořádání odborných a vědeckých akcí:
. Internistické dny (ednodenní akce) konané několikrát do roka v různých místech ČR a sR.

V roce l999 byl v březnu uspořádán jiŽ I12. internistický den a jubilejní XV. Vanýskur
den v Brně.



. Dny mladých internistů organizuje Is CLS JEP ve spolupráci se SlS, dříve v KoŠicích, nyní
v Mar1ině (16. ročník). Výbory lS a SIS se dohodly na střídavérn uspořádávání těchto dnů

vČRaSR.
. Internistické konference a sjezdy byly pořádány střídavě kaŽdé 2 roky.
. Kongresy interní medicíny pro lékaře v praxi probi1rají kaŽdoročně veZ|íně a jsou největší

domácí akcí s účastí 700_900 osob.

Po roce l989, kdy byla zrušena funkce hlavních odbomíků a poradních sborů MZ, se stala

ČIS vyznamným partnerem MZ,yZP a dalších institucí při projednávání koncepčních otázek
ťízení zdravotnictví, systému zdravotní péče, postgraduálního vzdělávání atd'

V oblasti postgraduálního vzdě]ávání úzce spolupracuje s dnešním IPYZ pÍi organizaci
rtestačních zkoušek i dalších postgraduálních akcí. Významně se podílela na vypracování nové
ioncepce specializačni1ro i celoŽivotního kontinr-rálnílro vzdě]ávání. Nezastupitelnou úlohu

'ehrála Čts pri sestavování návrhových listů pro nový sazebník výkonů a při zavádění nové

\ategorizace léčiv a vypracování diagnostických a léčebných doporučení (standardů) v rámci

_lrantu.

Časopis
Časopis Vnitřní lékařství vychází 12krát ročně niíkladem kolem 2500 výtisků, šéfredakto-

::rn je doc. MUDr. Dušan Mrkos, CSc. Časopis je společnýrn odborným orgánem Čts a sts.
'ornu odpovídá i sloŽení redakční rady. Časopis vychází nepřetrŽitě od roku 1955 jako

:okačovatel Lékďských listů' Dlouholetým šéfredaktorem byl doc. MUDr' Jan Horák z Brna'

Zahraniční spolupráce
Internistická společnost je kolektivním členem lnternational Society of Internal Medicine

' SIM) a dále kolektivní m členem European Federation of Internal Medicine (EFIM) _ dříve

'rropean Association of Intemal Medicine.

Její předseda je také členem Tnternational Committee ISIM a EFIM a dále členem redakční
'-Jv European Journal of Internal Medicine.

Úzké kontakty ma ČtS i s American Co1lege of Physicians, prof. Horký se stal v roce 1997

.:.tným členem této společnosti (FACP-Hon).
\' roce 1982 byla ČIS pověřena ISIM uspořádáním Světového internistického kongresu'

' .:n-rto úkolem se dobře vyrovnala.
Pr'edevším starŠí členové ČtS isou čestnými členy zahraničních odbornýoh společností,

'::.ikčních rad významných časopisů, nositeli cen a vyznamenání jak domácích, tak zahranič-

':l. jejichŽ výčet by přesáhl rámec této informace.
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