ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 14. dubna 2011

Přítomni: Bartůňková, Krčmová, Seberová, Litzman, Bystroň, Kočí, Novotná, Pohunek, Panzner,
Fuchs, Rybníček, Jílek, Petrů, Stříž, Šimoníčková, Jůzová, Voříšková.
Omluveni: Čáp, Marečková, Král.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI:
ad bod 6 zápisu ze dne 10. 2. 2011 - Vyjádření k léčbě tabletovou formou specifické
imunoterapie (SIT). Užší pracovní skupina výboru OS upravila text, který byl koncem března
odeslán jako vyjádření prof.Švihovcovi.
2. Program odborného pracovní schůze 14. dubna 2011. Téma: Kazuistiky 2011, místo konání
Praha, Lékařský dům. Koordinátor: I. Krčmová a D. Jílek. Program: P. Králíčková, J. Novosad, M.
Jakubíková, J. Piťha: Koincidence aftózní stomatitis a myastenia gravis - co je může spojovat?; S. Bělohlávková, J.
Bělohlávek: Kardiologie a alergologie - bližší, než by se mohlo zdát; P. Rozsíval, E. Pařízková, O. Pozler: Těžká
hypogamaglobulinémie a závažná alterace vnitřního prostředí u kojence; D. Klapuchová, D. Jílek, E, Sticová: Hyper
IgG4 onemocnění jako příčina retrobulbárního tumoru; J. Hanzlíková: Hereditární angioedém.

3. Program Dne astmatu 6. května 2011. Místo konání Praha, Koordinátor: V. Špičák:
Program: 9.00 – 11.00: A. Šteflová (WHO Česká republika): Úvodní slovo; P. Pohunek: ČIPA, o.p.s. v roce 2011;
V. Kolek: ČARO, o.s. v roce 2011. Předání ceny Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida (TIGIS). V. Kašák:
Léčba astmatu – pohled do budoucnosti; P. Pohunek: Co dnes umíme s dětským astmatem? V. Sedlák: Algoritmus
péče o obtížně léčitelné astma; V. Kolek: Inovace standardů respiračních infekcí.
11.30 – 13.00: J. Kratěnová: Monitoring alergických onemocnění v ostravsko-karvinském regionu; I. Nentwich, P.
Panzner: Norsko-český pohled na pylovou alergii; R. Kalvachová: Hrozí i nám obezita? V. Špičák: Bílá kniha o
alergii 2011 – 2012.

4. Příprava sjezdu SSAKI - ČSAKI 2011 v Košicích. Doc. Petrů obdržel v Martině
1.informaci o sjezdu, který bude rozeslán členské základně. Termín přihlášek je do 30.6. 2010, k
aktivní účasti do 15.6. Nutné upřesnění účastníků členů výboru.
5. Vyhlášení ceny Dr. Josefa Lišky za rok 2010 bude provedeno vystavením na webovou stránku
ČSAKI. Vyhodnocení přihlášek proběhne na jednání výboru v Telči, předání ceny na
předvánočním setkání v Nemocnici Na Homolce.
6. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková a dr. Král omluveni ze schůze
výboru. Příští schůze výboru SLI bude 27.4. 2011,
• doc. Petrů referuje o dopise z Odd. klinické biochemie Nemocnice Vítkovice s žádostí o
povolení vykazování výkonu vyšetření celk.IgE - bude předáno k projednání výboru SLI,
odpoví doc.Petrů.
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7. Informace ze Sekce laborantů a Sekce sester, informuje O. Jůzová, která se zúčastnila na
jednání ČAS dne 13.4.2001. Tématem byla příprava novely Zákona č. 96/2004 Sb. Zápis
z jednání zašle O. Jůzová do e-mailové konference ČSAKI.
8. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: Na MZ proběhlo jednání k
termínům projednání o úhradě zdravotní péče.
9. Problematika Akreditační komise MZ pro obor AKI. Informuje Doc.Petrů, předseda AK:
Dne 31.3. proběhlo na MZ ČR jednání AK. MZ jmenovalo nové členy AK, kterými se stali: Doc.
Bystroň, Dr. Křikavová, Dr. Sýkora, Prof. Stříž, a prof. Špičák. Z AK byl odvolán Dr.Kopecký.
Akreditaci I.stupně obdrželi: Dr.Janíčková a Dr.Brož (Šumperk) a Dr. Dupíková (Přerov),
akreditaci nedostala Dr.Danuše Novotná.
Byla projednána další verze vzdělávacího programu, ve kterém je délka pobytu na
akreditovaném pracovišti II. typu stanovena na 9 měsíců, jako u předchozí verze. Nově
formulováno personální zajištění typu akreditovaného pracoviště I. typu - 2 lékaři pracující na
jednom pracovišti. AK nebude odnímat již udělené akreditace pro pracoviště, která tuto
podmínku nesplňují.
10. Certifikovaný kurz pro postgraduální vzdělávání sester. A. Voříšková informuje o přípravě
žádosti o akreditaci certifikovaného kurzu pro vzdělávání sester. Předpokládané ukončení
přípravy žádosti do červnové akce v Telči. Do konce dubna bude do konference zaslána osnova
teoretické části, aby mohl být vytvořen seznam přednášejících.
Výbor schválil úhradu účasti A.Voříškové na konferenci "Vzdělávání ve zdravotnictví", kterou
uspořádal IPVZ (č.akce 330011271) dne 17.3. 2011.
11. Očkovací kalendář pro dospělé, který obdržel Doc. Petrů e-mailem od Společnosti
všeobecného lékařství ČLS JEP dne 28.3. 2011 s žádostí o vyjádření. Výbor projednal návrh s
tím, že stanovisko výboru bude zpracováno s přihlédnutím k vyjádření Dr.E.Jílkové (Odd.
očkování a cestovní medicíny ZÚ Ústí nad Labem) a zároveň byl dodržen termín pro odeslání
připomínek k návrhu (do 28.4. 2011).
12. Zpráva ze zasedání WAO s účastí národních společností. WAO má v současnosti 89 členů národních splečností AKI. V termínu 4.-8.12. 2011 proběhne kongres v Cancúnu. Informace o
bílé knize alergie 2011. Články z WAO Journal je možno překládat do národních jazyků a
uveřejňovat v národních časopisech.
13. Různé:
• Výbor ČSAKI schválil odborný program následující odborných akce s garancí OS:
- 26.5. 2011 - XVI.českolipský den astmatu a alergie, Nový Bor, seminář, MUDr. Tomáš
Kočí a MUDr. Daniel Schneeberger.
- 24.06. – 26. 06. 2011 - X. setkání dětských alergologů a klinických imunologů Telč –
Krahulčí, koordinátor Doc. Petrů.
• Doc. Petrů informuje o projednávaných nabídkách na pořádání mezinárodnách
kongresů v Praze:
- osloven prof. Sepiasvilim (Ruská federace), zda by bylo možno uskutečnit kongres
pořádaný WIPO (World Immunopathology Organization, sídlo v Moskvě) v Praze. Výbor
k tomuto návrhu vyjádřil spíše negativní stanovisko.
- Dále nabídka na pořádání kongresu Interasma v roce 2016
• Doc. Panzner informuje o jednání s prezidentem EAACI prof. Lötvallem: Ukazuje se, že
Praha nepřipadá v úvahu pro pořádání pravidelného kongresu EAACI z důvodu nedostatečné
kapacity, reálná je ale možnost uspořádání menšího kongresu EAACI v Praze s užší
tématikou.
• Výbor projednal účast ČSAKI na National Society Village během 30. kongresu EAACI
v Istanbulu (11.-15.6. 2011). Nutno je z prostředků ČLS JEP v Istanbulu zaplatit poplatek
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•

200,-EUR. Pro zajištění prezentace bude osloven Mgr.M.Kovařík, koncepce bude obsahovat
společnou prezentaci ČIPA a ČSAKI.
Žádost firmy UCB o vyjádření k žádosti SÚKL, aby byla všechna balení Zyrtecu a
Xyzalu byla volně prodejná. Výbor doporučil zpracovat stanovisko obsahující dotaz, zda se
jedná o veškerá AH a současně požadavek, aby byla ponechána možnost preskripce lékařem
(na recept s úhradou ZP).
Dr. Novotná se na výbor OS obrátila s otázkou na doporučený postup pro laboratorní
diagnostiku céliakie. Dr.Fuchs připomíná existující doporučení ESPGHAN (Evropská
pediatrická společnost gastroenterologie, hepatologie a výživy). Dr.Kočí připomněl existenci
dokumentu „Cílený screening celiakie (metodický pokyn pro praktické lékaře), který byl
v minulosti projenán výborem ČSAKI. Dr. Fuch a Dr.Kočí zašlou zmíněné dokumenty do emailové konference ČSAKI.
doc.Rybníček informoval o dotazníku „EFA questionnaire on chronic respiratory
allergies“, který obdržel mailem dne 7.4. 2011, který je nutno vyplnit během jara a odeslat
na EFA, kde by z toho měl vzniknout přehled o alergických chorobách a dostupnosti péče
v Evropě. Tento přehled chce potom EFA představit v Evropském parlamentu a lobovat tak
za zvýšení zájmu (a financí) o alergická onemocnění. Doc. Rybníček požádal o pomoc při
shánění dat a podkladů potřebných pro vyplnění tohoto dotazníku.

14. Noví členové ČSAKI:
• Lékaři: Doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc. (Nemocnice Na Homolce, Dětské oddělení);
MUDr. Helena Schneiderová (FN Brno, Černopolní ul., Brno); MUDr. Barbora Stachelová
(Městská nemocnice Ostrava, Moravská Ostrava); MUDr. Miroslava Bednářová (Dětská
klinika, FN Hradec Králové) a MUDr. Alice Rázgová (Dětské a novorozenecké odd.,
nemocnice Kladno a.s., Kladno).
• Sekce sester: Klára Staňková, DiS. (Alergologie, imunologie, MUDr.Yassin Shaker,
Dejvická 38, Praha 6).
15. Příští schůze výboru se uskuteční 24.6. v Telči ve vzdělávacím středisku Ministerstva školství
ČR (nám J.Kypty) od 13 hodin.
Zapsal: D. Jílek
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