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Zápis z jednání výboru ČSAKI dne 12. ledna 2023 

 

 
Jednání se zúčastnili: Bartůňková, Bělohlávková, Čáp, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král, Litzman, 

Melecká, Milota, Panzner, Petrů, Sedláčková, Stříž, Šedivá, Šimoníčková. 

Omluveni: Krčmová, Kučera, Teřl. 

Hosté: K. Absolonová k bodu 11. 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru z 8. 12. 2022: Prof. Panzner provedl kontrolu 

zápisu: žádné body ke kontrole. 

• ad bod 7., zápisu ze dne 8. 12. 2022: Specifický léčebný program zabezpečující léčivé 

přípravky s léčivou látkou clenbuterol. Vyjádření připravené doc. Teřlem bylo odesláno 

prof. Švihovcovi. 
 

2. Program odpolední pracovní schůze dne 12. ledna 2023: Místo konání: Lékařský dům, 

Praha, Téma: "Imunogenetika v klinických aplikacích - transplantace krvetvorných buněk". 

Koordinují Antonij Slavčev a František Mrázek. Program: P. Jindra: Alogenní transplantace krvetvorných 

buněk jako nejstarší buněčná terapie: minulost a současnost; P. Sedláček: Alogenní transplantace krvetvorných buněk u dětí; 

J. Vydra: Profylaxe reakce štěpu proti hostiteli vysokodávkovaným potransplantačním cyklofosfamidem – srovnání s ATG; 

M. Kuříková: Aktuality vývoje Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM; M. Röder: Praktické zkušenosti se 

sekvenováním pomocí systému Nanopore. 
 

3. Program příští pracovní schůze dne 9. února 2023: Místo konání: Lékařský dům, Praha, 

Potravinová alergie – stále aktuální. Koordinují Simona Bělohlávková a Martin Fuchs. Program: 

I. Šetinová: Novinky v diagnostice potravinové alergie; S. Bělohlávková: Novinky v terapii potravinové alergie; M. Fuchs: 

Mýty a omyly v potravinové alergii; N. El-Lababidi: Gastrointestinální eozinofilní záněty v kazuistikách. 

 

4. Problematika Národní imunizační komise (NIKO). Prof. Panzner obdržel mail od 

předsedy Vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. Chlíbka s informací, že ministr 

zdravotnictví dnem 3. 1. 2023 nově zřídil (aktualizoval) Národní imunizační komisi (NIKO), 

jako poradní orgán ministerstva a Expertní pracovní skupinu NIKO (EPS) přičemž 

neakceptoval opakované připomínky a názorové vyjádření stávajících členů NIKO a členů 

EPS k připravovanému aktualizovanému Statutu NIKO a k Jednacímu řádu NIKO a EPS. 

Prof. Panzner prof. Chlíbkovi odpověděl, že se ČSAKI připojí k  jeho dopisu s vyjádřením 

nesouhlasu s tímto postupem MZ ČR. 
 

5. Schvalování programů odborných akcí garantovaných ČSAKI. Výbor schválil program 

odborné akce: 

• 2. Kongres alergologie a klinické imunologie pro praxi. 24. - 25. 2. 2023, místo konání:  

Clarion Congress Hotel, Ostrava. Prezident kongresu: Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. 
 

6. Problém úhrady sublinguálních forem alergenové imunoterapie (SLIT). Prof. Panzner 

podal informaci: 12/2022 SÚKL zahájil hloubkovou revizi. Vyjádření za ČSAKI vypracovala 
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Dr. Krčmová a byl odeslán na SÚKL. Doporučeno oddělení vakcín, které jsou nezaměnitelné, 

tzn. tabletové formy AIT přesunout do samostatné skupiny. 

Paralelně bylo vypracováno dne 5. 1. 2023 stanovisko k dotazům SÚKL ve věci správního 

řízení k přípravkům Itulazax a Ragwizax 
 

7. Informace o aktualizaci webu ČSAKI. Informuje dr. Milota: Probíhá posuzování možných 

nabídek. K dispozici doposud dvě nabídky, které byly zaslány do konference výboru. 

Očekávána je rovněž nabídka spol. Solen. 
 

8. Platba ročního příspěvku pro WAO. Výbor ČSAKI schválil provedení platby za členství ve 

WAO pro rok 2023, zajistí prof. Litzman - pověřen vyřízením na sekretariátu ČLS JEP. 
 

9. Sekce imunologických laborantů (SIL). Informuje O. Jůzová:  

• S účinností od 1. 1. 2023 posun platových tříd u zdravotních laborantů (ZL) a dalších 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Dle Nařízení vlády č. 1040/2022 ze dne 14. 12.  

2022 (https://www.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKLE32BY/z) ZL zařazeni do 

10. - 12. platové třídy. 

• Zástupci SIL ČSAKI v prezidiu ČAZL: Olga Jůzová, Tomáš Brzobohatý 

• Výsledky voleb do Prezidia ČAZL: Prezidentka Mgr. Jana Vaculová PhD., 

viceprezidentka Olga Jůzová 

• Poplatek za členy SIL do ČAZL ve výši 1 400,- rok 2023 byl schválen výborem ČSAKI. 

• Dále výbor schválil finanční příspěvek do výše 20 000,- Kč. pro zajištění konference 

„XVI. Jednodenní konference imunologických laborantů a sester“, Lékařský dům, Praha, 

17. 4. 2023. 
 

10. Problematika Sekce laboratorní imunologie. Informaci podal předseda SLI dr. Král:  

• Evropská federace laboratorní medicíny (EFLM). Předseda SLI obdržel informaci, že 

nominant ČSAKI Mgr. Rataj (Ústav imunologie FN Motol) nebyl přijat za člena 

„Working Group in ANA testing“. 

• Výjezdní zasedání výboru SLI, supervizorů SEKK a pozvaných hostů proběhne 27. - 

28. 1. 2023 v Krňovicích u Třebechovic p. Orebem. Důležitým bodem jednání bude 

problematika nařízení EU 2017/746 (IVDR), jehož platnost pro „in house“ metody se 

předpokládá od r. 2024. Laboratorní obory koordinuje RAKL, v přípravě jsou seznamy 

LDT („in house“) metod a metod pro diagnostiku vzácných onemocnění. Prof. Palička 

doporučil obrátit se na zastřešující evropské organizace (pro AKI EFIS?). Závěry jednání 

SLI budou předloženy na RAKL (nejbližší jednání proběhne dne 31. 1. 2023). 

• Personální vyhláška 99/2012 je otevřena k připomínkování odbornými společnostmi 

komplementu, výbor ČSAKI považuje současný stav personálního zajištění 

v imunologické laboratoři (celkový úvazek analytika + lékaře minimálně 1,0 s tím, že 

minimální úvazek pro každou ze specializací musí být minimálně 0,2) za dostačující. 

• Zákon o elektronizaci zdravotnictví (v platnosti od r. 2022), jehož součástí je 

povinnost vkládat výsledky laboratorních vyšetření do centrálního úložiště spravovaného 

ÚZIS. Reakce odborných společností reprezentujících obory laboratorního komplementu 

jsou spíše rozpačité, aktivity koordinuje RAKL, tvoří se pracovní skupina. 

• Webová stránka SLI ČSAKI. Dr. Sedláčková podala doplňující informaci o zahájení 

zkušebního provozu. 
 

11. Problematika terénních alergologů. K tomuto bodu se zúčastnila MUDr. Kateřina 

Absolonová. Byly získány názory zástupců ambulantních alergologů z jednotlivých regionů. 

Vyplynulo několik okruhů k řešení: 

1) Přenos informací ze sdružení ambulantních specialistů (SAS). Informace z jednání SAS 

obvykle prezentuje na širších alergologických fórech dr. Duřpektová, členka ČSAKI. 

V plánu je umísťování rámcových informací z jednání SAS na webu ČSAKI (podrobné 

informace jsou na webu SAS pouze pro členy, přístup přes heslo). 

https://www.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKLE32BY/z
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2) Inzerce na webu ČSAKI na volná místa pro lékaře oboru AKI: vhodné pokračovat v 

dosavadní praxi jako placená inzerce. 

3) Vytvoření „Manuálu vedení soukromé praxe v AKI“. V této oblasti je možná spolupráce s 

dr. Rohovským, který již v minulosti obdobný materiál připravil. 

4) Uvedení seznamu center biologické léčby na webu ČSAKI, a to pro bronchiální astma, 

chronickou spontánní urtikárii a atopickou dermatitidu. Vhodné uvést též vstupní kritéria pro 

léčbu jednotlivými preparáty biologické léčby. 

5) Pracovní skupiny ČSAKI. Do realizace nového webu ČSAKI bude vhodné sjednotit 

informace z jednotlivých pracovních skupin, a to věcně i vizuálně. Uvedení nového webu se 

předpokládá během 6 měsíců. 
 

12. Různé: 

• Problematika úhrady perorální budesonidu k léčbě eosinofilní esofagitidy. Dr. 

Bělohlávková vznesla otázku k rozporování chybějící úhrady preparátu Jorveza. Odpověď 

výboru: Prvním krokem by měla být aktivita firmy Ewopharma. 

• Dr. Král upozornit na neaktuální údaj na webu CSAKI o výši ocenění za Cenu dr. 

Lišky. Výše ocenění byla upřesněna v zápise z jednání výboru ČSAKI ze dne 8. 12. 2022: 

Oceněné práce za rok 2021 budou odměněny částkou 30 000,- Kč v obou kategoriích. 

Odměna vítězných prací za rok 2022 (udělení proběhne v roce 2023) bude zvýšena na 

50 000,- Kč v obou kategoriích. Dr. Milota zajistí nápravu na webu CSAKI.cz. 

 

13. Noví členové ČSAKI: 

Lékaři: MUDr. Marcela Fišerová (Oblastní nemocnice, Kolín). 
 

14. Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 9. února 2023 v Lékařském domě, Praha, 

od 9:30 hod. 
 

 

Zapsal: D. Jílek 


