ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 13. ledna 2011

Přítomni: Bartůňková, Seberová, Litzman, Krčmová, Bystroň, Novotná, Pohunek, Panzner, Fuchs,
Jílek, Petrů, Stříž, Kočí, Marečková, Šimoníčková, Jůzová, Voříšková.
Omluveni: Král, Rybníček, Čáp.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI:
● Ad bodům 2. až 4. zápisu z 9.12. 2010: Doc. Petrů informuje, že sympozium „Alergie
2011“ proběhne dne 10.3. 2011 v hotelu Diplomat v Praze 6 - Dejvicích.
● Ad bod 5 zápisu z 9.12. 2010: Doc. Petrů zaslal dopis Dr. K. Absolonové a Dr. J.
Rozkovcovi s pověřením pro organizaci sjezdu.
● Ad bod 7 zápisu z 9.12. 2010: Diskutováno udělení čestného členství v ČSAKI ČLS JEP
k 65. narozeninám dodatečně ještě MUDr. E. Ohnůtkové (Brno) a prim. MUDr. Slavíkovi
(Blansko). Nutno ale ověřit, zda těmto dvěma členům ČSAKI nebylo čestné členství již
v minulosti uděleno.
● Ad bod 14, odst. 6. zápisu z 9.12. 2010: Prof.Pohunek vyjádřil stanovisko Spol. dětské
pneumologie ČLS JEP, která je v souladu se zněním vyhlášky se souhlasem, aby o očkování
rozhodl pneumolog. Výbor dále diskutoval problematiku očkování
Vzhledem k trvajícímu riziku výskytu SCID zaujal výbor OS stanovisko očkovat i rizikové
skupiny až po 6 měsíci věku. Bude osloven dr.V. Thon k vypracování dopisu v tomto smyslu.
2. Program odborného jednání dne 13. ledna 2011. Místo konání: Lékařský dům, Praha. Téma:
Léčba anti – IgE protilátkami, koordinace Irena Krčmová a Bronislava Novotná. Program: I.
Krčmová, J. Krejsek: Molekula anti-IgE - nové horizonty její aplikace; V. Sedlák: Situace biologické léčby astmatu
v ČR v roce 2010; J. Chlumský, M. Vašáková, I. Heribanová: Jak hodnotit odpověď na anti-IgE terapii?; B.
Novotná, D. Kindlová, A. Hrazdírová A: Diferenciální diagnostika obtížně léčitelného astmatu u pacientů
doporučených k biologické léčbě a M. Teřl, O. Růžičková, V. Hrabě: OKO do astmatologie: Obtížně léčitelné
astma, Klasifikace astmatu a Omalizumab.

3. Program příští pracovní schůze 10. února 2011. Místo konání: Nemocnice Na Homolce,
Praha. Téma: Nové poznatky v respirační medicíně. Program: P. Čáp: Nové terče v léčbě astmatu; L.
Machala: Respirační problematika HIV; J. Svárovský: Přínos funkční endonasální chirurgie pro komplexní terapii
průduškového astmatu a J.Votruba: Endobronchiální léčba bronchiálních obstrukcí.

4. Informace o činnosti ČIPA: Prof.Pohunek informuje o změnách základních dokumentů o.p.s.
ČIPA. Byla upravena zakládací listina, protože zanikla spol. fyziologie dýchání. Je zachováno
paritní zastoupení obou společností ve stat. orgánech. Řízením lektorského sboru je pověřena Dr.
E. Seberová, Lektorský spor má t.č. 50 lektorů.
Složení statutárních orgánů ČIPA o.p.s.:
● Správní rada ČIPA, o.p.s.: Doc.MUDr. Vít Petrů, CSc. (předseda správní rady), MUDr.
Vratislav Sedlák, Prof.MUDr. Václav Špičák,CSc., MUDr. Jiří Balý, MUDr. Tomáš Sýkora,
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MUDr. Norbert Pauk, MUDr. Martin Fuchs, MUDr. Tomáš Kočí a MUDr. Jaromír
Zatloukal.
● Dozorčí rady ČIPA, o.p.s.: MUDr. Ester Seberová, Prof.MUDr. František Kopřiva, PhD. a
MUDr. Zdeňka Paráková.
● Kolegium ředitele: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (ředitel ČIPA o.p.s.), Doc.MUDr. Vít
Petrů, CSc., Prof.MUDr. Václav Špičák,CSc., Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, PhD., MUDr.
Ester Seberová a Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Dále podána informace o aktivitách ČIPA v roce 2010:
● Edice ČIPA: tématické publikace pro laickou veřejnost.
● Projekty ČIPA: Projekt 7a, MAP.
● Světový den astmatu, Konference sester,
● Významná účast na zajišťování Pylové informační služby.
● Podíl na vydávání Alergie a AAB.
Financování ČIPA o.p.s. je zajištěno tzv. partnerským systémem.
5. Doporučený postup dg. profesního astmatu: V periodiku Pracovní lékařství byl uveřejněn
(Pracov. Lék., 62, 2010, č.2, s.82-87) „Doporučený postup při diagnostice profesionálního
astmatu v ČR“. Dr. Novotná zpracovala a do mailové konference zaslala připomínky k textu
s poukázáním na řadu chyb v textu. Výbor se usnesl zpracovat „dopis redakci“ časopisu Prac.
Lék., který bude v kopii odeslán zainteresovaným společnostem ČLS JEP. Text opisu připraví
dr.Novotná.
6. Informace o schůzi předsedů akreditačních komisí (AK). Informuje doc. Petrů: Dne 20.12.
2010 proběhlo jednání za účasti ministra doc.Hegera. V platnost vstoupila dne 1.12.2011 nová
vyhláška: Stanoveno 41 základních oborů, bylo provedeno rozšíření počtu základních kmenů,
nově vzniklo 47 nástavbových oborů, ve kterých bude specializační vzdělávání zajištěno formou
certifikovaných kurzu. Dále je připravena novela Zák.95/2004, která m.j. bude obsahovat zrušení
stabilizačních dohod. AK by měly nahradit funkci kateder IPVZ a organizovat atestace, které
budou mít formu státní zkoušky. Organizace postgraduálního vzdělávání se přesune na fakulty,
předpokládané zrušení IPVZ je k 30.6. 2011.
Vyslovena výzva ke změně textu specializační náplně (požadavek na délku pobytu na
akreditovaném pracovišti vyššího typu max. 6 měs., stanovení max. ceny za stáže 350,-/den a
5000,- měs.
Doc. Petrů vyzval výbor k revizi textu specializační náplně do příští schůze.
7. Nominování nových posuzovatelů NASKL. Informuje dr.Marečková: Posuzovatelů je t.č.
dostatečný počet, není potřebné další jmenovat.
8. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: Informuje dr. Marečková:
● v termínu 28.-29.1. 2011 proběhne tradiční výjezdní zasedání výboru SLI ČSAKI,
supervizorů SEKK a posuzovatelů NASKL a ČIA našeho oboru v Krňovicích u Třebechovic
p.O.
9. Problematika kontaktu ČSAKI s World Allergy Organisation (WAO), informuje prof.
Litzman:
• požadavek WAO o provedení elektronického souhlasu s dokumentem „World Allergy
Organization Guidelines for the Assessment and Management of Anaphylaxis“. Prim. Fuchs
doporučil dokument schválit, výbor tento návrh přijal.
• prof. Litzman byl výborem ČSAKI pověřen vyřízením ročního poplatku WAO.
10. Problematika privátních alergologů, informuje dr.Kočí:
• Nová vyhláška o úhradě zdravotní péče pro rok 2011. Úhrada zůstává na úrovni roku 2010,
ref. období bude rok 2009.
• Vedení ambulantních lékařů se staví negativně k projektu IZIP.
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11. Informace Sekce laborantů: Informuje předsedkyně sekce O Jůzová: K Asociaci zdravotních
laborantů se připojily všechny sekce laborantů všech odborných společností ČLS JEP.
Předpokládaným dopadem je zlepšení všeobecné informovanosti laborantů. Asociace stanovila
členský poplatek ve výši 10,-Kč za jednoho člena Sekce laborantů. Výbor OS odsouhlasil úhradu
tohoto poplatku.
12. Postgraduální vzdělávání sester, informuje doc. Petrů, který získal informace na MZ ČR:
Vzdělávání sester v oboru AKI momentálně probíhá pod NCO NZO Brno, kde v současnosti
probíhá vzdělávání v pořadí 2.třídy v počtu 19 sester, jejichž vzdělávání bude dokončeno
v letošním roce. V novém zákoně už ale není obor AKI pro vzdělávání sester vyjmenován,
v důsledku čehož budou sestry zařazovány do oboru interny, pro kterou bude vzdělávání nadále
probíhat v NCO NZO Brno. Jednotlivá zdravotnická zařízení mohou požádat MZ o vznik
„certifikovaného kurzu“. Vyjmenovány podmínky přihlášky.
Dále informuje A.Voříšková: Probíhá v rámci FNKV Praha příprava podkladů pro certifikovaný
kurz. Rozsah: 48 hod. teoretická výuka, 24 hod. praxe. Konzultantem je dr. Jirkovský.
13. Problematika center pro léčbu přípravkem Firazyr. Dopis dr. Kryštůfkové o 6 pac. s dg.
Hereditárního angioedému (HAE), které chce předat do centra ve FN Motol.
Prof. Bartůňková namítá: Centrum pro léčbu Firazyrem není totožné s centrem pro léčbu
HAE. „Centrový dodatek“ ke smlouvě s VZP byl platný pro rok 2010, na rok 2011 není dohoda
ještě uzavřena.
Prim. Krčmová informuje o stanovisku dr. Friedmanové, která odkazuje na RL VZP
dr.Kučerovou, která vyjádřila zamítavý postoj VZP ke schvalování úhrady mimořádného dovozu
přípravku Berinert, pokud byla schválena úhrada registrovaného přípravku Firazyr. Vzniknou
tím problémy v profylaktické péči o pacienty s HAE.
Výbor OS považuje za nezbytné zaslat na VZP odborné stanovisko, že přípravek Firazyr není
indikačně totožný s přípravkem Berinert (Berinert je i profylaktikum, Firazyr nikoli) a že
centrum pro léčbu Firazyrem není centrem pro léčbu HAE obecně. Prim.Krčmová připraví návrh
tohoto dopisu VZP a pošle jej do mailové konference.
14. Různé:
• Doc. Petrů infomuje o iniciativě firmy Alcon, která přichází s návrhem uspořádat kurz
„Červené oko“ v Praze 3.3. a žádá ČSAKI o garanci. Sděleny podmínky pro udělování
odborné garance.
● Výbor ČSAKI schválil program akce 10. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Astma,
alergie a imunita, konference, Litomyšl 20.5.-21.5. 2011, koordinace MUDr. Jiří Novák a
MUDr. B. Novotná, PhD. 20.5.-21.5. 2011. Výbor odsouhlasil garanci akce.
• Doc. Bystroň informuje o programu XVI. dnů
RAPL (rinologie, alergologie,
pneumologie, lázeňství), Karlova Studánka 19.-23.1. 2011. Přihlášeno 220 lidí. AKI má
sobotní dopolední program.
• Prof. Pohunek informuje o Konferenci dětské pneumologie, která proběhne 16.4. 2011 v
hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze 6 – Dejvicích. Tématem je intenzívní medicína a
vztah dětského pneumologa a alergologa.
• Prof. Litzman odeslal Dopis prof.Švihovcovi s žádostí o zařazení prostředků k léčbě
podkožním gamaglobulinem Subcuvia do úhrady z prostředků zdravotního pojištění.
15. Noví členové ČSAKI:
● Ostatní VŠ: Mgr. Hana Hudečková (P+R lab, a.s., laboratoř imunologie a sérologie, Nový
Jičín)
16. Příští schůze výboru se uskuteční 10. února 2011 v budově kongresového sálu Nemocnice na
Homolce. Začátek schůze 9:30. Omlouvá se Doc. Panzner, prim. Krčmová.
Zapsal: D. Jílek
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