ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 13. března 2014
Přítomni: Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král, Krčmová, Kučera, Novotná, Petrů, Pohunek,
Rybníček, Seberová, Stříž, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni:. Bartůňková, Litzman, Panzner.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 13. února 2014
• ad bod 5 zápisu ze dne 13. 2. 2014 - Informace společnosti Česká lékárna holding a.s
o odborné kampani pro zaměstnance firmy s tématem alergie. Doc. Petrů odeslal
vyjádření výboru OS, na kterou již obdržel odpověď, že se plánovaná akce zatím odkládá.
• ad bod 8 zápisu ze dne 13. 2. 2014 - Léková politika. Prof. Pohunek konzultoval prim.
Kašáka ve věci rozšíření preskripce látky tiotropium pro astmatiky. Záležitost bude
projednána na schůzce zástupců ČSAKI a ČPFS ČLS JEP s představiteli společnosti
Boehringer Ingelheim dne 19. března 2014. Za ČSAKI se účastní doc. Petrů.
2. Program pracovní schůze 13. března 2014. Téma: Alergie 2014. Koordinátor: prof. Špičák,
místo konání Kongresový sál Nemocnice Na Homolce. Úvod: Jaroslav Blahoš: Životní jubilea
(Václav Špičák, Vít Petrů). Udělení ceny Vladimíra Zavázala a čestných členství ČSAKI.
Udělení cen ČSAKI za publikace v časopise Alergie 2013. Odborný program: moderuje Václav Špičák.
Josef Suchopár: Generika – co bychom o nich měli vědět; Ilja Stříž: Odposlechy buněk imunitního systému
v imunomodulaci. Nina Benáková: Kopřivka – problémy praktického řešení; Václav Špičák, Viktor Kašák:
Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků – dvojí pohled.

3. Program příští pracovní schůze 10. dubna 2014. Téma: Kazuistiky. Koordinátoři: I. Krčmová,
D. Jílek. Sponzoři: firma Abbott a Asco-Med. Program: M. Fuchs, S. Bělohlávková: Příběh pětileté
alergičky - jak levné komponenty předešly drahým rizikům; E. Kopelentová: Kdopak by se mléka bál? M.
Jeřábková: Podaří se atopickým pochodem dopochodovat ke zbohatnutí? A. Šrotová, I. Krčmová: Objemná
retrosternální struma jako příčina perzistujícího dráždivého kašle; P. Králíčková, Z. Hrnčíř: Systémový lupus
erythematodes a protilátková imunodeficience.

4. Program Světového dne astmatu 30. dubna 2014: Místo konání: Národní dům na Královských
Vinohradech, Náměstí míru Praha 2. V úvodu proběhne předání Ceny časopisu Alergie-AstmaBronchitida. Na závěr je zařazen křest příručky ČIPA "Jak udržet astma pod kontrolou?" Odborný
program: E. Bláha: Na jaké časy se blýská v lázeňství? J. Koudelka: Potravinová alergie a problémy značení
alergenů. J. Kratěnová: Epidemiologie alergie v ČR; J. Bystroň: Regionální pohled na astma; V. Sedlák: Obtížně
léčitelné astma v roce 2014; V. Sedlák: Jak rozumět doporučeným postupům; P. Pohunek: Biologická léčba u
dětského astmatu; V. Kašák: Cholinergní mechanismus u astmatu se vrací na scénu.

5. Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. Doc. Petrů obdržel dne 25.2.
2014 mail s informací o vzniku Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP.
Skupina vznikla 15.5. 2013 a její předsedou je ing. Martin Zeman. Cílem pracovní skupiny je
příprava odborných stanovisek k aktuálním projektům v oblastí elektronického zdravotnictví
(např. elektronická neschopenka, elektronická preskripce). Výbor navrhl jako kontaktní osobu
s touto pracovní skupinou doc. Panznera.
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6. Informace Právního oddělení České lékařské komory k problémovému jednání člena
ČSAKI ČLS JEP. Doc. Petrů odeslal dle bodu 11. zápisu z jednání výboru OS ze dne 13. února
2014 dopis řediteli Právního odd. JUDr. Machovi. Obdržel odpověď MUDr. Mgr. D. Mlynářové:
stížnost na konkrétního lékaře může podat jednak ČSAKI ČLS JEP na základě písemného dotazu
pacienta na správnost postupu nebo stížnost musí podat ČLK sám pacient, má-li o postupu lékaře
pochybnost. Doc. Petrů projedná tuto záležitost s lékařem, který k problematickému jednání
člena ČSAKI učinil dotaz.
7. Kožní i.d. testy pro diagnostiku hmyzí alergie. Informuje dr. Novotná. Podle doporučeného
postupu EAACI pro diagnostiku hmyzí alergie má být při negativním výsledku prick testů
provedena i.d. testace. Diagnostikum pro i.d. testaci je momentálně dostupné pouze na
mimořádný dovoz. Z diskuse vyplynulo, že vzhledem k předpokládanému malému zájmu o toto
diagnostikum, nelze od výrobce očekávat snahu o uvedení na trh v ČR. Výbor nebude iniciovat v
této věci žádné další kroky.
8. Doc. Petrů obdržel dne 18.2. 2014 žádost SÚKL o vyjádření k účinnosti přípravku Firazyr.
Vyjádření připravila prim. Krčmová a doc. Petrů jej odeslal 26.2. 2014 do SÚKL.
9. Připomenutí vyhlášení ceny MUDr. Josefa Lišky za rok 2013. Uzávěrka bude do konce
měsíce dubna 2014.
10. Cestovní granty pro EAACI Kodaň 2014. Výbor ČSAKI odsouhlasil udělení cestovních
grantů MUDr. Zitě Chovancové a MUDr. Tomáši Milotovi pro aktivní účast na sjezdu EAACI v
Kodani (7.-11. 6. 2014) formou služební cesty s úhradou prokazatelných nákladů do výše 25 000
Kč z prostředků ČSAKI. Výbor souhlasí s případným poskytnutím zálohy na cestu ve výši 15
000 Kč.
11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie:
• Dne 17.2. 2014 proběhla na MZ pracovní skupina k novele Seznamu výkonů. Pro odbornost
813 dořešena problematika HLA (viz minulý zápis). Na jednání vystoupil nový náměstek
ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA. Náměstek
slíbil řešení některých dlouhodobých problémů (např. ohodnocení práce odborníků indexace, minutové režie v různých zdravotnických provozech, atd.).
• Předseda SLI informoval o dotazu revizní lékařky OZP, zdali odborná společnost změnila
postoj k možnosti provádět laboratorní vyšetření nad rámec POCT v ambulancích oboru 207
(upozornění na případ instalace analyzátoru ImmunoCAP 100). Výbor ČSAKI potvrdil, že
taková praxe by byla v rozporu s platnou legislativou a doporučeními odborné společnosti.
V této souvislosti byla diskutována v obecnější rovině problematika indikace molekulární
alergologické diagnostiky a využití jejích výsledků pro aplikaci specifické imunoterapie,
rovněž ekonomické dopady na provoz alergologických ambulancí.
• Pracovní skupina pro sdílené výkony Rady pro akreditace klinických laboratoří (RAKL) ČLS
JEP. Podána informace o odstoupení předsedy RAKL prof. Ryšky, pravděpodobně ho
nahradí dr. Gotzmannová. Výbor SLI navrhuje v souvislosti s obnovením činnosti této
pracovní skupiny nahradit dr. Janatkovou na pozici zástupce pro odbornost 813 ing.
Hinďošem (oba ÚKBLD 1.LF UK). Předsedu odborné společnosti bude v této pracovní
skupině nadále zastupovat dr. Král, předseda SLI ČSAKI.
12. Informace ze Sekce sester. Předsedkyně Sekce sester A. Voříšková:
• Upozornila na nedostatky textů týkajících se ošetřovatelských postupů v ordinaci oboru
alergologie a klinická imunologie uveřejněných na webu csaki.cz v bloku "Fórum
ambulantní praxe". V textech se nachází neodborná a nesprávná terminologie jak lékařská,
tak ošetřovatelská, nesprávné postupy, chybí uvedení kompetencí dle platných právních
předpisů.
• Výbor OS v této souvislosti pověřil Doc. Rybníčka zajištěním stažení všech současných textů
týkajících se ošetřovatelských postupů z www.csaki.cz. Výbor Sekce sester ČSAKI provede
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revizi uveřejněných textů, resp. vypracuje metodiky ošetřovatelských postupů, které budou
moci být po schválení výborem OS uveřejněny na webu CSAKI.
• Podala vysvětlení o důvodech zrušení plánované konference alergologických sester „Pacient
jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče“ ve FN Motol dne 22.3. 2014 (malý
počet přihlášených, kolize se sobotním termínem modulu T1 certifikovaného kurzu sester).
Výbor Sekce sester se vzhledem k této skutečnosti rozhodl pořádat tuto odbornou akci vždy
v roce, kdy se neuskutečňuje sjezd ČSAKI v České republice.
13. Problematika privátních alergologů.
13.1. Dr. Rohovský se omluvil z jednání výboru z důvodu dovolené a zaslal doc. Petrů email
s následujícím obsahem:
• Jsou podepisovány dodatky ke smlouvám ze zdravotními pojišťovnami. Sdružení
ambulantních specialistů a ČLK se podařilo vyjednat o něco lepší podmínky, než stanovovala
vyhláška MZ.
• Seznam e-mailových adres privátních alergologů, kteří se chtějí připojit do Pracovní skupiny
privátních alergologů se dále rozrůstá.
• Byl získán přístup na hromadný mailing Pracovní skupiny.
• V přípravě je dopis na podporu privátních lékařů, kterým bude vyměřena regulace za nárůst
vyžádané péče na podkladě zvýšených nákladů za laboratorní diagnostiku v souvislosti
s využíváním vyšetření spec. IgE proti alergenovým složkám.
• Firma Stallergenes začíná dodávat algoritmy komponentové diagnostiky. Dotaz na výbor OS,
zda se jedná o výborem schválený materiál. Je možno jej začít používat?
• Mohl by být stanoven nějaký algoritmus indikací k impulsní oscilometrii?
13.2. Výbor po diskusi k některým podnětům rozhodl:
• Přijmout "Sdělení výboru ČSAKI k problematice molekulární diagnostiky v alergologii". Viz
příloha tohoto zápisu.
• Pověřit doc. Čápa přípravou doporučeného postupu pro používání impulsní oscilometrie.
14. Příprava 31. sjezdu ČSAKI / SSAKI / ČIS / SIS, který se bude konat 15.-18. 10. 2014 v
Ostravě. O průběhu příprav. informuje doc. Bystroň: Taktéž Doc. Petrů rozeslal do mailové
konference výboru informaci Dr. Lochmana „Zpráva o stavu příprav sjezdu ČSAKI Ostrava
2014 ke dni 12. 3. 2014“.
15. Informace o chystaném rozšíření indikace přípravku Xolair. Doc. Petrů obdržel dne 3.3.
2014 e-mail od. MUDr. Jana Rajnocha, lékařského poradce firmy Novartis. Pro přípravek Xolair
(omalizumab) je na základě výsledků klinických studií připravována indikace chronická
spontánní urtikárie. Na konci ledna bylo vydáno pozitivní stanovisko CHMP, schválení indikace
lze očekávat na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2014. Zastoupení firmy Novartis připravuje
průzkum, jehož cílem je zmapovat diagnostické a terapeutické postupy chronické spontánní
urtikárie v ČR. Do průzkumu jsou zahrnuti i lékaři oboru AKI. Výbor ČSAKI podporuje
opatření, aby schvalování použití omalizumabu v této nové indikaci bylo prováděno společně
dermatologem a alergologem a klinickým imunologem.
16. Problematika vakcinace dětí s nízkou porodní hmotností. Výbor uvolnil dokument
"Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností" pro zveřejnění na webu
ČSAKI a k předání ČVS ČLS JEP. Zajištěním prověřen dr. Jílek.
17. Různé:
• Doc. Petrů informoval o zrušení akce „7. konference sester“ dne 22.3.2014 s tématem
„Pacient jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče“ pro malý zájem o účast.
• Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími
imunopatologickými stavy. Doc. Petrů podal informaci, že v dubnu 2014 skončí
závěrečnými pohovory na IPVZ první turnus tohoto kurzu (23 účastnic).
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• Autoři P. Kuklínek a J. Hanzlíková vydali za podpory firmy Shire publikaci „Hereditární
angioedém“ Výbor odsouhlasil, že křest uvedené publikace proběhne během ostravského
sjezdu ČSAKI+SSAKI.
• Výbor schválil odborný program akce „XIX. českolipský den astmatu a alergie“, který
se bude konat 23.5. 2014. Místo konání: Máchovo jezero, hotel Port. Garanti semináře
MUDr. Tomáš Kočí a MUDr. Daniel Schneeberger. Téma: Fenotypy astmatu.
• Prof. Pohunek informuje, že u příležitosti Světového dne astmatu 2014 vyjde nové vydání
dokumentu GINA. Upozornil na konflikt se současně probíhající tvorbou doporučeného
postupu pro léčbu astmatu u dospělých, na které spolupracuje ČSAKI a ČPFS ČLS JEP za
koordinace doc. M. Teřla. Výbor ČSAKI doporučil sjednocení aktivity a přizvání ČIPA jako
spolupořadatelského subjektu.
18. Noví členové ČSAKI:
Sekce sester: Jana Zmeškalová (Dětská alergologie ambulance, Vratimov), Martina Fedorová
(Alergologická ambulance SZZ Krnov), Hana Horáková (FN u sv. Anny, Brno, Ústav klinické
imunologie a alergologie) a Alena Plodíková (FN u sv. Anny, Brno, Ústav klinické imunologie a
alergologie).
19. Příští schůze výboru se uskuteční 14. května 2014 v 15:00 hod. v Lékařském domě v Praze.
Zapsal: D. Jílek
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PŘÍLOHA

Sdělení výboru ČSAKI k problematice molekulární diagnostiky v alergologii
Výbor ČSAKI byl prostřednictvím MUDr.Tomáše Rohovského, jako člena revizní komise ČSAKI,
t.č. zastupujícího zájmy privátních lékařů našeho oboru, požádán o vyjádření k informačnímu
materiálu "Diagnostika pomocí alergenových komponent", vydanému firmou Stallergenes ve
spolupráci se společností TermoFisher Scientific a poskytovanému lékařům naší odborné
společnosti. Výbor konstatuje, že materiály vycházejí z údajů publikovaných v renomovaných
časopisech a podávají odborné informace o nových možnostech laboratorní diagnostiky.
Molekulární alergenová diagnostika upřesňuje diagnostiku i prognózu alergických nemocí:
1. Má významnou úlohu v rozlišení pravých a zkřížených senzibilizací u polysenzibilizovaných
nemocných
2. Pomáhá ve vybraných případech posoudit riziko těžké systémové reakce u potravinových alergií
3. Identifikuje pacienty a jejich alergenové spouštěče pro rozhodnutí o vhodnosti alergenové
imunoterapie.
(podrobněji viz: Canonica GW et al. A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecularbased allergy diagnostics, WAO Journal 2013, 6:17)
Výbor ČSAKI, 25. března 2014
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