ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 14. února 2013

Přítomni: Novotná, Krčmová, Pohunek, Stříž, Litzman, Marečková, Petrů, Jílek, Panzner, Čáp,
Fuchs, Bystroň, Kočí, Král, Voříšková, Šimoníčková, Jůzová.
Omluveni: Seberová, Bartůňková, Rybníček.
Hosté: Dr. Absolonová k bodu 4.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 13. zápisu ze dne 10. 1. 2013: Financování Pylové informační služby (PIS).
Proběhlo jednání na MZ ČR za účasti hlavního hygienika MUDr. V. Valenty a ředitele
kanceláře ministra p.Růžičky. Na základě tohoto jednání MZ poskytlo na financování OIS
650 tis. Kč z rezervního fondu, financování proběhne cestou SZÚ Praha. Pro rok 2014 by
mělo být zajištěno systémové řešení z rozpočtu MZ.
2. Program dnešní pracovní schůze 14. února 2013: Téma: Provokační testy v alergologii.
Koordinace P.Čáp a B.Novotná. Program: J. Satinská-Kociánová: Vyšetřování bronchiální hyperreaktivity v
ČR; P. Klusáčková: Specifické provokační testy; I. Krčmová: Nazální provokační testy; L. Sedláčková: Obecné
aspekty provokačních testů s léky; J. Paukert: Provokační testy při alergiích na antibiotika a K. Ettlerová:
Provokační testy při alergiích na potraviny.

3. Program příští pracovní schůze 14. března 2013: Téma: Alergie 2013. Program: Udělení ceny
Vladimíra Zavázala, čestných členství ČSAKI a cen časopisu Alergie. Odborný program: V. Petrů:
ČSAKI v roce "13". V. Špičák: Co nám přinesla magická "13" pro alergii 2013? E. Seberová: Horní cesty dýchací
nejsou jenom nos. M. Teřl: Monoterapie má své stálé místo i u astmatu. Š. Čapková: Co nám přinesla magická "13"
v léčbě atopického ekzému. M. Fuchs: Anti-oxidanty (past - slepá ulička - budoucnost?). Místo konání: Konferenční
centrum City, Praha.

4. Zhodnocení 29. kongresu ČSAKI-SSAKI v Liberci, 10.-13. října 2012. Výbor projednal
závěrečný účet sjezdu. Konečná částka ve výši 474 727,-Kč bude převedena na účet ČLS JEP.
5. Příprava na 30. sjezdu SSAKI/ČSAKI v Bratislavě (25.-28.9. 2013). Návrh jednotlivých
členů výboru do koordinace jednotlivých bloků. Návrh řečníků do úvodního bloku vyzvaných
přednášek: Prof. Bartůňková (imunoterapie nádorů) a doc. Panzner (novinky v diagnostice v
alergologii).
6. Volby do výborů ČSAKI. Odešla první výzva členské základny k zasílání návrhů na členy
výboru. Další průběh volby: Do konce února posílat kandidáty do výboru, výboru SLI, výboru
sester a výboru laborantů. Březen - příprava kandidátky, zjišťování souhlasů navržených osob s
kandidaturou.
7. Platba členského příspěvku WAO pro rok 2013, výbor odsouhlasil úhradu členského
příspěvku. Prof. Litzman zašle stávající seznam přihlášených osob.
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8. Granty ČSAKI pro EAACI kongres v Miláně přihlášení: aktivní účast posterem: MUDr. Zita
Chovancová PhD. (Brno) 10.000 Kč; MUDr. Petra Svobodová (Plzeň) 25 000 Kč, evropská
zkouška: MUDr. Martina Vachová (Plzeň) 25 000 Kč a MUDr. Zuzana Ambrusová (Mělník)
25 000 Kč.
Dále výbor odsouhlasil obecnější formulaci pro udělování grantů: ČSAKI uděluje granty na
zahraniční vzdělávací akce typu:
• pravidelné kongresy pořádané mezinárodními organisacemi (např. EAACI, ESID, WAO,
event. další). Podmínkou je aktivní účast (přednáška, poster)
• sympózia k dílčím problematikám oboru AKI
• krátkodobé školící akce (typ "summer school")
Přednostně budou granty přidělovány členům ČSAKI do 35 let věku. Předání informace na web
zajistí prof. Litzman.
9. Doc. Petrů informoval o vývoji záměru firmy Novartis provést farmakoekonomickou studii
přípravku Xolair (viz bod 7 zápisu ze schůze výboru ze dne 12.ledna 2012). Studie měla být
zajištěna smlouvou odborných společností ČLS JEP pneumologické (ČPFS) a ČSAKI a IBI MU
Brno se společností Novartis. Po změně přístupu společnosti Novartis se ČPFS rozhodla od
záměru podpisu smlouvy resp. studie odstoupit V důsledku změny podmínek
farmakoekonomické studie bude ČSAKI postupovat stejně jako ČPFS. Dopis s vyjádřením k této
záležitosti připraví doc. Petrů.
10. Zajištění léčby léčby dětí s hereditárním angioedémem v centrech pro léčbu HAE. Výbor
projednal problém s použitím přípravku Berinert u dětí, prim. Krčmová připravila návrh, který
výbor prodiskutoval a navrhl úpravy. Přepracovaný návrh bude opět zaslán do konference
ČSAKI.
11. 2. března 2013 proběhne 6. konference sester ve FN Královské Vinohrady. Informuje A.
Voříšková: Přihlášeno je 65 osob. Výbor se bude zabývat vyhledáním finanční podpory.
12. Informace Sekce laborantů: Informuje předsedkyně sekce O. Jůzová. Výbor schválil
proplacení příspěvku do ČAZL ve výši, která bude určena.
13. Problematika vakcinace dětí s nízkou porodní hmotností. Výbor projednal podnět MUDr. J.
Škovránkové, vedoucí lékařky Dětského očkovacího centra Ústavu imunologie FNM, z října
2012, ve kterém žádá výbor OS o vyjádření k postupu vakcinace dětí s nízkou porodní hmotností
(<1500g). Výbor po diskusi:
• vyjádřil rezervovaný postoj k přijetí obecných pravidel obsahujících doporučení resp.
limitace vakcinačních postupů předkládaných jednou či druhou názorovou skupinou,
• doporučil důraz na individuální přístup ve volbě očkovacího schématu v jednotlivých
klinických případech,
• navrhl pokračovat v diskusi této problematiky s cílem připravit stanovisko, které by
iniciovalo jednání s hlavním hygienikem MZ ČR ve věcí zastoupení ČSAKI v Národní
imunizační komisi (NIKO).
14. Problematika privátních alergologů: Dr. Kočí informuje. Podána informace o legislativních
novinkách, byla vydána nová úhradová vyhláška. Lze předpokládat snahu o kompenzaci
snížených úhrad navýšením počtu provedených výkonů.
• Fórum ambulantní praxe. Výbor odsouhlasil spuštění této aplikace. Dr. Kočí pověřen
kontrolou zveřejňovaných materiálů.
15. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková a dr. Král informují:
• výbor SLI odsouhlasil nové supervizory pro kontrolní cyklus gamapatií v SEKK. Budou jimi
Doc.MUDr.Vladimír Maisnar, PhD z Hematologické kliniky, FNHK a Ing. Vávrová, PhD. z
ÚKBLD, LF HK. Výbor ČSAKI s návrhem souhlasí.
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• podána informace o problémech s právním pohledem na vztah mezi personální vyhláškou
MZ ČR 99/12 a personálními požadavky společnosti při posuzování imunologických
pracovišť v rámci akreditace ČIA o.p.s. Existují doklady o tom, že je personální vyhláška
MZ považována za „právní normu vyšší síly“. Výbor ČSAKI nesouhlasí a pověřuje dr. Krále,
aby tuto otázku projednal na nejbližším jednání Komise pro medicínské laboratoře ČIA.
• 21.2. 2013 proběhne jednání na ČIA o.p.s. (za ČIA jedná Ing. Růžička, ředitel; Ing. Zdílna a
další), kde hlavním bodem jednání bude řešení naléhavého problému, který způsobil
požadavek VZP, aby zdravotnická zařízení předložila (údajně v kontextu nové úhradové
vyhlášky pro letošní rok), seznamy akreditovaných metod dle přílohy Akreditačního
osvědčení a současně doplnila výkony dle Sazebníku. S tímto postupem nelze souhlasit,
neboť je v rozporu jak s dikcí úhradové vyhlášky tak základními principy implementace
normy ISO EN 15 189. Jednání se zúčastní Prof. Palička, dr. Král a Prof. Jabor.
16. Různé:
• Doc. Petrů informuje: Firma Shire navrhuje uspořádání semináře Urtikárie a angioedém na
podzim 2013
• Cena České lékařské společnosti za nejlepší publikaci v roce 2012. Dr. Novotná
přihlašuje knihu "Alergie a astma, v těhotenství, prevence v dětství". Grada Publishing, 2012.
Výbor odsouhlasil přihlášku této publikace do soutěže.
• Doc. Petrů informuje: informuje o dopise náměstka MZ ČR MUDr. Noska ke kultivaci
sazebníku. 21.3. 2013 končí možnost předávat návrhy na doplnění a změny Sazebníku. Dr.
Král odpovídající za odbornost 813 doplnil, že všechny požadavky za imunologickou
laboratoř jsou podány a je doloženo, že jsou podněty ve zpracování.
• Informace prof. Litzmana: 31. 5. 2013 proběhne v Klimkovicích Moravský imunologický
seminář o primárních imunodeficitech ve spolupráci s JMF a J-projektem.
• Prof. Barůňková upozorňuje na problematiku preskripčních omezení na některé léky,
které jsou v oboru AKI užívány, ale předepisování je vázáno na jiné lékařské odbornosti.
• Prof. Stříž vyzval k rozšíření informací o PGV na www.csaki. V letošním roce zajišťuje
PGV 2.LF UK ve Fakultní nemocnici Praha - Motol.
17. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Veronika Kolářová (Synlab czech s.r.o., Mlynářská 4, Praha 1)
Sekce sester: Barbora Novotná (Alergologie, Zahradní 2, Vyškov)
18. Příští schůze výboru se uskuteční 14. března 2013 v Konferenčním centru City, Praha –
Pankrác, Na Strži 65/1702, Praha 4 (metro C Pankrác), začátek je v 9:00 hodin. V 10 hod.
proběhne výběrové řízení na agenturu pro pořádání sjezdu v Ostravě v r. 2014.
Zapsal: D. Jílek
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