ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 9. února 2012
Přítomni: Seberová, Rybníček, Litzman, Novotná, Marečková, Petrů, Bystroň, Pohunek, Stříž,
Panzner, Kočí, Čáp, Král, Jílek, Fuchs, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni: Bartůňková, Krčmová, Jůzová.
Host: MUDr. K. Absolonová k bodu 4.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 6 zápisu ze dne 12. 1. 2012 - Problematika PGV vzdělávání.
o Doc.Petrů jednal osobně v Olomouci s prof. Weiglem, který vyjádřil problematičnost
vyřazení již nominovaných přednášejících.
o 29.2.2012 bude zasedání AK k této záležitosti.
o Doc.Petrů zaslal k tomuto bodu na MZ ČR dopis s dotazem na způsob zajišťování stáží
na akreditovaných pracovištích (postavení stážisty). Zatím nedošla žádná odpověď.
• ad bod 7 zápisu ze dne 12. 1. 2012 - Návrh farmakoekonomické studie ve spolupráci
ČSPF+ČSAKI ČLS JEP (léčba anti-IgE), Doc.Petrů zaslal pneumologické společnosti
dopis se jmenováním 3 členů ČSAKI s pověřením k dalšímu jednání v této věci: doc.Bystroň,
prim.Krčmová a dr. Novotná. Zatím neobdržel odpověď.
• ad bod 13, odstavec 1 zápisu ze dne 12. 1. 2012 - Aktivita Zdravotnických novin (ZN) v
představování jednotlivých OS ČLS JEP - projekt "Představení odborných společností".
Doc.Petrů dopis redakci ZN zatím nenapsal.
• ad bod 13, odstavec 4 zápisu ze dne 12. 1. 2012 - Podnět Dr.Novotné v záležitosti
přípravku „ADRENALIN LÉČIVA inj. sol. Doc. Petrů zaslal dopis na SUKL a již obdržel
odpověď. Podnět ČSAKI byl vzat na vědomí, ale musí reagovat výrobce léku společnost
Zentiva.
Program pracovní schůze dne 9. února 2012: Téma: Aerobiologie. Místo konání: Kongresový sál
Nemocnice Na Homolce, Praha. Koordinace: doc. P. Čáp. Program: O. Rybníček: 20 let
pylové informační služby v ČR; P. Čáp: Znečištěné ovzduší a onemocnění dýchacích cest; J. Keder:
Provoz smogových varovných a regulačních systémů v kontextu účinků znečišťujících látek na
lidské zdraví; I. Holátová: Ovzduší interiérů a vliv na dýchací cesty a J. Petanová: Vliv znečištěného
prostředí na imunitní systém.

Program příští pracovní schůze 8. března 2012: Téma: Sympozium Alergie 2012. Místo konání:
Hotel Diplomat, Praha. Program: 13.00 Zahájení.Předávání Ceny Vladimíra Zavázala a Ceny
ČSAKI za nejlepší publikace v časopisu Alergie za rok 2011. Odborný program: V. Špičák:
Rozhodování v medicíně i v životě; V. Kašák: Jak a kdy ukončit dlouhodobou léčbu astmatu
dospělých?; P. Pohunek: Jak a kdy ukončit dlouhodobou léčbu dětských astmatiků?; F. Kopřiva:
Antileukotrieny v dlouhodobém nebo intermitentním podávání? a A. Machová: Kožní alergie a jak
na ně – hormonální a nehormonální cesty? 15.00 Satelitní sympozium společnosti MSD.

Cena V. Zavázala bude udělena Dr. V. Královi a Ceny ČSAKI vyhodnotí vedoucí redaktor
časopisu Alergie prof. Špičák.
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2. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: Dr. Absolonová: Zajištěny
ubytovací kapacity. Je podepsána smlouva s kongresovým centrem Babylon. Smlouva Solenu s
ČLS JEP - zohledněny připomínky z minulého jednání OS, k podpisu zatím nedošlo.
Doc. Čáp přednesl návrh témat jednotlivých sekcí za okruhy alergologie i klinické a laboratorní
imunologie.
3. Platba WAO pro letošní rok, informuje prof. Litzman: Navrhuje pro letošní rok stejný způsob
úhrady jako v roce 2011. Výbor schválil úhradu 710,- USD jako platbu ČSAKI. Termín pro
úhradu je 15.4.2012.
4. Granty ČSAKI pro EAACI kongres EAACI v Ženevě. Referuje prof.Litzman: Přihlášena
MUDr. Bronislava Viest (Klinika pracovního lékařství VFN Praha). Výbor odsouhlasil udělení
grantu ve výši 20 000,-Kč (vyhlášení grantů viz bod 11. zápisu ze schůze výboru ČSAKI ze dne
8. září 2011). Výbor dále projednal a odsouhlasil příspěvek ve výši 10 000,- MUDr. Petře
Nathanské (Městská nemocnice Privamed a.s., Plzeň), která obdržela grant EAACI.
5. Výbor ČSAKI dále rozhodl o vypsání tří cestovních grantů pro účast na evropské atestační
zkoušce (EAACI/UEMS Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology) ve
výši 20 000,-Kč. Přihlášky do konce února k rukám vědeckého sekretáře prof. Litzmana. Granty
budou výborem OS posuzovány v pořadí doručení žádosti.
6. Problematika Indikačního seznamu po lázeňskou péči. Doc. Petrů rozeslal 27.1. do mailové
konference návrh vyhlášky, kterou se stanoví Indikační seznam pro lázeňskou léčebně
rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Výbor prodiskutoval návrh s následujícím
doporučením: Pro dospělé u astmatu ponechat kritérium FEV1 pod 60% a vyřadit omezení na
opakování lázeňské péče (v návrhu max. 3x). V kapitole Indikačního seznamu pro děti
projednány jednotlivé body.
7. Doc. Petrů obdržel mail z 8.2. 2012 z MZ ČR od MUDr. P. Pokorného, který byl jmenován
předsedou Pracovní skupiny k Sazebníku zdravotních výkonů (Kultivace sazebníku) a svolává
první jednání na den 23.2. 2012. Výbor přijal stanovisko, že nesouhlasíme, aby výkony
odbornosti 207 byly projednány bez přítomnosti zástupců ČSAKI. Dalším jednáním pověřeni Dr.
Kočí a doc. Čáp.
8. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: Probíhá diskuse na téma modulu
"Fórum ambulantní praxe" pro webovou stránku ČSAKI.
9. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• Společnost Pronatal se na výbor SLI obrátila s žádostí o výjimku pro odborného garanta
MUDr. Skopového (odbornost 207+813) pro odbornou garanci výkonů sdílených od
odbornosti 802. Výbor SLI tuto žádost odmítl s doporučením obrátit se na stávající autorskou
odbornost 802.
Dr.Král dále informuje: Ve dnech 19.-20.1. 2012 proběhlo společné zasedání supervizorů SEKK
a výboru SLI v Krňovicích u Třebechovic:
• projednána strategie Kultivace sazebníku, doc. Andrýs pověřen realizací.
• dr. Král pověřen komunikací s doc. Peckou pro případné jednání o novelizaci dohody mezi
ČSAKI a HS o sdílení výkonů (reakce na dopis předsedy HS doc. Čermáka z listopadu
2011).
• sdružení Privalab (sdružení privátních diagnostických laboratoří) zaslalo dopis ze dne 15.11.,
podepsaný novým předsedou sdružení RNDr. Jaroslavem Louckým, s žádostí o spolupráci
s naší odbornou společností. Návrh odpovědi pro doc. Petrů připravil dr. Lochman. Po
schválení výborem SLI bude zasláno předsedovi ČSAKI.
• zahájena diskuse k několika otázkám vzneseným ČIA o.p.s. (úloha a význam EHK
v akreditačním procesu, dodržování požadavků norem laboratořemi, existence call center,
přístup k detašovaným pracovištím ZZ při akreditaci, atd.).
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diskutovány připomínky k materiálu „Validace a verifikace“, zapracováním připomínek
pověřeny Ing. Vinciková (UL) a Mgr. Kutějová (OVA). Po schválení konečné verze
výborem SLI bude materiál k dispozici na webu SLI ČSAKI
• účastí na jednáních ke vzniku „Komory nelékařských lék. povolání“ byli pověření dr.
Lochman a ing. Hinďoš (ÚKBLD, Praha). Výbor SLI považuje za správné účastnit se těchto
jednání, monitorovat situaci a vyhrazuje si právo odstoupit z těchto jednání, pokud se
nebudou vyvíjet dle předpokladů (zajištění naprosté rovnoprávnosti, zamezení majorizace,
atd).
•

10. Různé:
• Výbor ČSAKI schválil odborný program následujících plánovaných akcí s garancí OS:
o 30.-31.3. 2012 - XVII. Luhačovické dny, Luhačovice, konference, MUDr. Eva
Šabová a Doc. MUDr.V. Petrů, CSc. Tématem bude diagnostika v alergologii.
11.-12. 5. 2012 - 11. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Astma, CHOPN, alergie a imunita,
konference, Litomyšl, koordinace MUDr. Jiří Novák a MUDr. B. Novotná,PhD.
o 25.-26. 5. 2012 - XVII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, Rožnov p.
Radhoštěm, konference, koordinace MUDr. O. Škopková,CSc. a MUDr.B. Novotná,PhD.
• Výbor ČSAKI schválil odborný program akcí pořádaných ve spolupráci s
farmaceutickými firmami, kterým je garance udělována za poplatek:
o Seminář „Jak moderně a ekonomicky léčit alergii“ ve spolupráci s firmou Vivax
Management (CZ) s.r.o., který proběhne 27.2. 2012 v Praze a 29.2. v Brně. Seminář
se týká v ČR nového antihistaminika rupatadinu, odborným garantem semináře je
doc. Petrů.
11. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Mária Stejskalová (Ordinace pro alergologii a klinickou imunologii a interní
lékařství, Praha 5).
Další VŠ: Mgr. Lenka Ješinová (Oddělení klinické biochemie a diagnostiky – úsek imunologie,
Orlickoústecká nemocnice, a.s., Ústí nad Orlicí) a RNDr. Lenka Kablásková (Uherskohradišťská
nemocnice, a.s., OKB, Uherské Hradiště).
Sekce sester: Kateřina Zelínková (Synlab Czech s.r.o., Praha 1); Eva Vinšová (Ordinace AKI
MUDr. M. Grimmová, Ústí nad Labem) a Dana Hůjová (Ordinace AKI MUDr. M. Grimmová,
Ústí nad Labem).
Sekce laborantů: Bc. Alena Seidlová (ÚKBLD VFN a 1.LF UK– laboratoř klin.imunologie a
alergologie, Praha 2); Šárka Zemanová (ÚKBLD VFN a 1.LF UK– laboratoř klin.imunologie a
alergologie, Praha 2); Eva Vokurková (ÚKBLD VFN a 1.LF UK– laboratoř klin.imunologie a
alergologie, Praha 2) a Radka Musilová (ÚKBLD VFN a 1.LF UK– laboratoř klin.imunologie a
alergologie, Praha 2).
12. Příští schůze výboru se uskuteční v Hotelu Diplomat, Praha 6 dne .2. 2012 od 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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