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Vážený pane profesore, 
 

Stanovisko výboru ČOS ČLS JEP k náplni základního kmene interního lékařství v délce trvání 30 

měsíců. 

 

Výbor ČOS má v první řadě zájem o poskytnutí vysoce kvalitního vzdělání pro budoucí klinické onkology a tudíž 
považuje za svoji povinnost podílet se na tvorbě náplně interního kmene. 
 
Za základní problém výbor považuje neexistenci pracovišť interních lůžkových oddělení s neselektovaným 
příjmem ve velkých nemocnicích fakultních nebo krajského typu. V těchto zařízeních jsou interní oddělení úzce 
členěna dle jednotlivých odborností, např. kardiologie, diabetologie, gastroenterologie apod. Lékař pracující na 
lůžkové části klinické onkologie má možnost se během své praxe a přípravy k atestaci setkat s mnohem širším 
počtem diagnóz a interních komplikací, které provází samotné onkologické onemocnění i důsledky náročné 
protinádorové terapie. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že praxe na lůžkové části klinické onkologie je pro 
budoucího onkologa mnohem přínosnější a nezbytná pro jeho naplnění odbornosti.  
 
Žádáme tedy, aby praxe na lůžkové části klinické onkologie v nemocnicích fakultních a krajského typu byla 
uznána jako plnohodnotná pro realizaci všeobecné interní praxe, jako je tomu např. u hematoonkologie. 
Samozřejmě uznáváme, že je naprosto nezbytná praxe na ARO, urgentním příjmu, jednotce intenzivní péče i 
chirurgii.  
Považujeme tedy praxi na lůžkových odděleních komplexních onkologických centrech za rovnu praxi na 
interním oddělení s neselektovaným příjmem. 
 
Náš návrh žádáme projednat s akreditační komisí pro interní lékařství spolu se zástupci SROBF, kde je 
problematika náplně interního kmene v oboru radiační onkologie zcela totožná jako u klinické onkologie. 
 
Na setkání, které se konalo 4.5.2017 a zabývalo se náplní základního kmene interní lékařství, zástupci České 
internistické společnosti sami navrhovali, že bude nezbytné, aby součástí komise pro ověření znalostí na konci 
kmene (zkoušky) byl i odborník z oboru radiační a klinické onkologie. 
 
S pozdravem, 
 
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D, MBA 
Předsedkyně České onkologické společnosti  
 



Návrh časového rozložení interního kmene: 

 
Všeobecná povinná praxe 6 měsíců  
ARO     2  
Chirurgie  2  
Interní oddělení  2  
 
Všeobecná interní praxe 18 měsíců  
Interní oddělení, z toho 

JIP       2  
Interní oddělení lůžka     4 
Neselektovaný příjem     2  

Lůžkové oddělení interního oboru (interna, kardiologie,  
gastroenterologie, infekce, geriatrie, onkologie…)  10 
 
Flexibilní praxe 6 měsíců (varianta A nebo B)*  
za kterou zodpovídá  
školitel a obor, do kterého je lékař  
zařazen       6  
 
*Flexibilní praxe – varianta A: vnitřního lékařství  
Pneumologie 2 měsíce  
Doporučené, nepovinné obory  
Neurologie, onkologie, infektologie,  
Rehabilitace, geriatrie, interna 4 měsíce  
 
*Flexibilní praxe – varianta B: Lékaři zařazení do oboru, který navazuje na interní kmen  
Zodpovídá školitel a obor, do kterého je lékař zařazen 6 měsíců 

 

 

 


