ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 8. března 2012
Přítomni: Seberová, Bartůňková, Rybníček, Litzman, Marečková, Petrů, Bystroň, Stříž, Pohunek,
Kočí, Jílek, Šimoníčková.
Omluveni: Krčmová, Novotná, Panzner, Král, Čáp, Fuchs, Voříšková, 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. Doc.Petrů zaslal k
tomuto bodu na MZ ČR dopis s dotazem na způsob zajišťování stáží na akreditovaných
pracovištích (postavení stážisty). Nadále nedošla žádná odpověď, ale na zasedání AK MZ
ČR dne dd.mm. bylo zástupci MZ sděleno, že se vyjádření připravuje.
• ad bod 7 zápisu ze dne 12. 1. 2012 - Návrh farmakoekonomické studie ve spolupráci
ČSPF+ČSAKI ČLS JEP (léčba anti-IgE), informuje doc. Bystroň, na kterého se obrátil
doc. Teřl a domluvili se o další vzájemné informovanosti.
• 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 zaslal dopis redakci ZN a obdržel rychlou odpověď s oznámením možnosti podání
podkladů v dubnu či v létě 2012. Výbor zvolil prázdninový termín.
• ad bod 5 zápisu ze dne 9. 2. 2012 - Platba WAO zařízena.
• ad bod 8 zápisu ze dne 9. 2. 2012 - Problematika Indikačního seznamu po lázeňskou
péči. Doc. Petrů odeslal stanovisko výboru ČSAKI.
• ad bod 9 zápisu ze dne 9. 2. 2012 - Odešel dopis MUDr. P. Pokornému, předsedovi
Pracovní skupiny k Sazebníku zdravotních výkonů.
Program pracovní schůze dne 9. února 2012: Téma: Sympozium Alergie 2012. Místo konání:
Hotel Diplomat, Praha. Program: Křest knihy Dětská alergologie. Předání Ceny
Vladimíra Zavázala V. Královi. Ceny ČSAKI za nejlepší publikace v časopisu
Alergie za rok 2011: Kategorie původních prací: K. Malíčková a kol.: Sérové
hladiny infliximabu a indukce tvorby protilátek proti infliximabu při biologické
léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty. Kategorie přehledných prací: S.
Bělohlávková: Alergie a potravinové doplňky – pověry, mýty a fakta. Kategorie
kazuistik: S. Bělohlávková a kol.: Alergická kontaktní dermatitida jako reakce na
nitinol po katetrizačním uzávěru perzistujícího foramen ovale Amplatzerovým
okludérem – kazuistika.
Odborný program sympózia: 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.
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Program příští pracovní schůze 12. dubna 2012: Téma: Kazuistiky. Místo konání: Lékařský dům,
Praha. Koordinace I. Krčmová a D. Jílek. Program: J. Novosad: Netuberkulózní
mykobakterióza - můžeme pomoci? V. Gutová: Hereditární angioedém – klinické projevy u
dvouletého dítěte. M.Fuchs: Čím vším nás může překvapit kojenec s potravinovou alergií, aneb
pozorně hodnoťme i obyčejný krevní obraz. I. Krčmová, K. Jankovičová, D. Vokurková:
Neočekávaná alergická reakce u studentky medicíny. M. Teřl, O. Růžičková Kirchnerová, J.
Gorčíková, H. Mírka: Astma kavárenského povaleče

2. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: Doc. Petrů zaslal do
mailové konference témata bloků a jména koordinátorů. Výbor za účasti Dr. Absolonové
projednal strukturu programu.
3. Granty ke složení evropské specializační zkoušky v oboru alergologie a klinická imunologie
(EAACI/UEMS Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology). Prof.
Litzman obdržel žádost MUDr. Veroniky Rychnovské (Odd. alergologie a klinické imunologie
FNKV Praha). Výbor odsouhlasil udělení tohoto grantu ve výši 20 000,-Kč.
4. Problematika Kultivace sazebníku (novelizace Seznamu zdravotních výkonů), informuje dr.
Kočí, který provedl analýzu výkonů odbornosti 207. Výbor projednal jednotlivé body
5. Epidemiologická studie - návrh MSD. Informuje doc. Petrů o iniciativě firmy MSD, která
navrhuje finanční podporu epidemiologické studie v alergologii.
6. Semináře se Sdružením všeobecných lékařů. Informuje doc. Rybníček, není spokojenost s
organizačním zajištěním ze strany SPL. Výbor situaci zhodnotil se závěrem, že je nutné připravit
oficiální vyjádření výboru ČSAKI.
7. Návrh nakladatelství Grada na vydání učebnice Alergologie. Výboru tuto nabídku odmítl
vzhledem k aktuálnímu vydání publikace „Dětská alergologie“ autorského kolektivu V. Petrů a
kol.
8. Certifikovaný kurz pro alergologické sestry. Informovala A. Voříšková, která obdržela z MZ
ČR podněty k odstranění nedostatků podané přihlášky kurzu. Bude provedena oprava dle
připomínek.
9. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: Probíhají jednání ke kultivaci
sazebníku zdravotních výkonů.
10. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• Doc. Andrýs pracuje na kultivaci sazebníku.
11. Různé:
• Doc. Petrů obdržel dopis od vedoucí sekretariátu ČLS JEP p. Ponocné. Od 1.3. je možno
podávat žádosti o kredity pro PGV cestou sekretariátu ČLS JEP. ČLS JEP musí být uvedena
jako jediný pořadatel.
• ČSAKI schválil odborný program následujících plánovaných akcí s garancí OS:
o XXI. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie, 13.-14. 4. 2012 Kouty n.
Desnou, konference, koordinace MUDr.P. Brož.
o XVII.českolipský den astmatu a alergie, 17. 5. 2012. Nový Bor, seminář, koordinace
MUDr. Tomáš Kočí a MUDr. Daniel Schneeberger.
• prof. Litzman informoval o zřízení Registru PID pro ČR. Registr bude vést IBA (Institut
biostatistiky a analýz LF MU Brno), který má s vedením takových registrů bohaté
zkušenosti. Seznámení s registrem proběhne na schůzce 12. dubna 2012 po pracovní schůzi
ČSAKI.
• informace doc. Panznera, který se zúčastni WAO Member Society Forum v průběhu
AAAAI Annual Meetingu, 2.-6. března 2012 v Orlandu, USA. Schůze byla standardní - byly
vyjmenovávány všechny aktivity a úspěchy WAO. Za zmínku stojí podle mého dva body:
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o WAO vyhlašuje od minulého roku "týden alergie", který je na letošek určen na 3.
týden v dubnu. Národní společnosti jsou vyzývány, aby se k této aktivitě formálně
připojily a ventilovaly ji na veřejnosti přiměřenými způsoby.
o WAO rovněž nabízí také individuální "junior membership", který je zdarma, a přináší
možnost různých benefitů, zejména travel granty na kongresy a konference pořádané
nebo spolupořádané WAO.
• Prof. Špičák podal informaci o návrh Kampaně na podporu spirometrie, kterou
organizuje ČPFS (Česká pneumologická a ftizeologická společnost) a ČARO (Česká aliance
proti chronickým respiračním onemocněním) na základě podnětu FIRS (Federace
mezinárodních respiračních společností), jež vyhlásila celosvětovou akci, která by měla
podpořit vyšetřování plicních funkcí - spirometrii - jako ideální neinvazivní metodu pro
prevenci a časnou diagnostiku plicních nemocí. Akce je časově vázána na olympiádu a měla
by využít zapojení sportovců a jejich zkušeností se spirometrií. ČSAKI je
spoluorganizátorem akce.
12. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Karolína Vávrová (Synlab Czech s.r.o., Praha 1).
Další VŠ: Mgr. Iveta Špačková (P+R LAB a.s., Nový Jičín).
Sekce sester: . Helena Chvátalová (Alergologie a imunologie, MUDr. Blanka Jaindlová, Praha
2); Kateřina Fenzlová (MUDr. Dana Mudruňková, Ústí nad Labem).
Sekce laborantů: Martina Jančáková (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava),
.
13. Příští schůze výboru se uskuteční v Lékařském domě, Praha 6 dne 12.4. 2012 od 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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