ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 12. dubna 2012
Přítomni: Bartůňková, Litzman, Marečková, Petrů, Bystroň, Pohunek, Stříž, Kočí, Jílek, Krčmová,
Panzner, Král, Čáp, Fuchs, Voříšková, Šimoníčková, Jůzová.
Omluveni: Seberová, Novotná, Rybníček.
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 obdržel
10.3. 2012 odpověď z MZ. V odpovědi je uvedeno, že o pracovní náplni a kompetencích
lékaře školence na akreditovaném pracovišti rozhoduje lékař se specializovanou způsobilostí,
tedy školitel.
• 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 oslovil několik členů výboru k vytvoření rukopisu. Uzávěrka je 2.7.2012.
Program pracovní schůze dne 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

Program příští pracovní schůze 4. května 2012: Světový den astmatu 2012, o programu informuje
prof. Pohunek.
Program: Blok A. 9.00–10.15. Zahájení MUDr. A. Šteflová, CSc. – WHO ČR a prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc. –
ČLS JEP. P. Pohunek: ČIPA o.p.s. 2012. a čestní lektoři ČIPA o.p.s. Předání Ceny časopisu Alergie, Astma,
Bronchitida – TIGIS. M. Teřl a kmotři: Křest Strategie péče o astma 2012
Blok B. 10.15–11.30. V. Kolek: Světový den spirometrie; V. Kašák: Dobrá zpráva pro sportovce s astmatem a T.
Doležal: Farmako-ekonomika astmatu
Bok C. 12.00–13.30. A. Lajčíková: Interiéry, v nichž žijeme a pracujeme; A. Machovcová: Čím dovede překvapit
kosmetika? O. Dostál: Co nám přináší a chystá legislativa zdravotních služeb.

Prof. Pohunek dále podal přehled regionálních akcí k SDA a připomněl Světový den spirometrie,
upozornil na vhodnost akci přihlásit na mezinárodní webovou stránku.
2. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: Doc. Petrů zaslal do
mailové konference podrobnější rozvržení bloků do časových úseků, který výbor za účasti Dr.
Absolonové projednal. Předběžný program bude dle připomínek upraven.
Uzávěrka na aktivní účast do 30.6., přihlášky k aktivní účasti budou rozeslány všem
koordinátorům odborných bloků, do 31.7. návrh uzávěrky seznamů přednášejícím. Vyzvaným
řečníkům bude uhrazeno cestovné (jízdné, ubytování) a budou osvobozeni od kongresového
poplatku.
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3. Vyhlášení ceny Dr. Josefa Lišky za rok 2011 bude provedeno vystavením na webovou stránku
ČSAKI. Uzávěrka do konce května 2012. Vyhodnocení přihlášek proběhne na jednání výboru v
Telči, předání ceny na kongresu v Liberci.
4. Epidemiologická studie - návrh MSD. Doc. Petrů informuje o dalším jednání s firmou MSD.
Výbor OS navrhuje provedení epidemiologické studie výskytu anafylaxe (rozdělení podle věku a
příčin). Dr. Jílek zjistí kontakty na epidemiology SZÚ Praha.
5. Farmakoekonomická studie ve spolupráci ČSPF+ČSAKI ČLS JEP (léčba anti-IgE), Firma
Novartis finančně podpoří společnosti ČSAKI a ČSPF rovným dílem. Provedení studie zajistí
brněnská firma IBA. Doc. Petrů seznámil přítomné s návrhem rozdělení finančních prostředků.
Výbor tento návrh odsouhlasil. Za ČSAKI nominoval do pracovní skupiny prim. I.Krčmovou a
dr. B. Novotnou.
6. Problematika Kultivace sazebníku (novelizace Seznamu zdravotních výkonů), informuje doc.
Petrů. V odbornosti 207 došlo ke snížení úhrady vyšetření FeNO (pokles 432 .. 368 bodů).
Podklady zpracoval doc. Čáp. Výbor doporučil zpracovat vyjádření k navržené výši úhrady na
základě recentního odborného doporučení ATS (provedení 2 měření v rámci jednoho vyšetření) a
podat na MZ návrh na úpravu úhrady. Dr.Krčmová zašle odkaz na odborný údaj do mailové
konference ČSAKI, doc. Čáp připraví návrh vyjádření.
7. Postgraduální vdělávání (kurzy, atestace). prof. Bartůňková zaslala dopis děkanům LF s
návrhem jednotné atestační náplně. Dosud neobdržela žádnou odpověď.
8. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách) - dopad na praxi v oboru AKI. Výbor navrhl doporučit členské základně
ČSAKI požadovat informovaný souhlas u následujících výkonů:
• zahájení alergenové imunoterapie injekční
• provedení provokačních testů
• pro zahájení biologické léčby
Zdůrazněna individuální zodpovědnost každého lékaře a je předpokládán další vývoj situace.
Dr.Kočí dále zpracuje návrh textu informovaného souhlasu a zašle jej do konference výboru OS.
9. Doc. Petrů obržel mail z ústředí WAO a návrhem možnosti vyjádření ke dvěma "WAO
Position papers": Clinical Use of Probiotics for Pediatric Allergy, Diagnosis and Treatment of
Urticaria and Angioedema. Výbor vyslovil souhlas s těmito dokumenty.
10. Prof.Stříz upozornil na novou Vyhlášku č.99/2012 Sb. o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb, mající platnost od 1.4.2012. Vyhláškou je snížena
kvalita odborných garancí pro odbornost 813. Prof. Stříž připraví návrh vyjádření k odeslání na
MZ ČR s upozorněním, že výbor se k tomuto problému v minulosti několikráte vyjadřoval.
Předpoklad zaslání dopisu na MZ ČR a RAKL.
11. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: Bod zájmu lékařů v privátních
praxích AKI byl projednán v bodě 10 tohoto zápisu.
12. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje: Probíhají jednání o
kultivaci sazebníku. Od předchozí schůze výboru ČSAKI dne 8.3.2012 neproběhla žádná schůze
výboru SLI ČSAKI, je svolána na 18. dubna.
13. Různé:
• Doc. Petrů obdržel dopis od prof. Kouteckého, pořadatele publikace Album významných
reprezentantů jednotlivých odborných společností ČLS JEP v létech 1993 - 2013. Výbor
navrhl uvedení prof. Fučíkové a prof. Špičáka.
• Doc. Petrů obdržel od doc. Pařízkové poděkovaní za blahopřání k sedmdesátinám.
• Výbor ČSAKI potvrdil a schválil žádost firmy Meditorial, která je administrátorem
webové stránky www.csaki.cz, o příspěvek 20 tis. Kč od společnosti UCB.
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14. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Jana Zahradníčková (AKI, s.r.o., Vinohrady 8, Brno), MUDr. Svobodová Petra
(FN Plzeň, Ústav imunologie a alergologie, Plzeň).
Sekce laborantů: Terezie Kamenická (Ústav klinické imunologie a alergologie FN u Sv.Anny
v Brně, Brno); Kateřina Zemanová (Ústav klinické imunologie a alergologie FN u Sv.Anny
v Brně, Brno); Markéta Janů (Nemocnice Nový Jičín, Nový Jičín).
.
15. Příští schůze výboru se uskuteční v Telči dne 8.června. 2012 od 12:00.
Zapsal: D. Jílek
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