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Zápis z videokonferenčního jednání výboru ČSAKI dne 13. května 2021 

 

Videokonferenčního jednání se zúčastnili: Bartůňková, Čáp, Jílek, Jůzová, Král, Krčmová, 

Kučera, Litzman, Melecká, Panzner, Petrů, Pohunek, Rohovský, Stříž, Šimoníčková. 

Omluveni: Bystroň, Fuchs, Kočí. 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru z 8. 4. 2021: Prof. Panzner provedl kontrolu 

zápisu:  

• ad bod 5. zápisu ze dne 8. 4. 2021, zvýšení ceny přípravku ALUTARD SQ® hmyzí 

alergeny od spol. ALK. Došlo k určitému pokroku v řešení problému, SÚKL provádí 

hloubkovou kontrolu nastavení úhrady. prof. Panzner odeslal prof. Švihovcovi dříve 

projednané vyjádření výboru ČSAKI.  

• ad bod 6. zápisu ze dne 8. 4. 2021: Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., 

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Dr. Rohovský 

potvrdil, že novela neobsahuje změny týkající se oboru AKI.  

• ad bod 11. zápisu ze dne 8. 4. 2021: Problematika privátních alergologů. konzultoval 

s MUDr. Duřpektovou účelnost dopisu popisujícího vyšší náročnost práce v oboru AKI 

v době pandemie covid-19 a shodli se na tom, že není nutné se tímto problémem dále 

zabývat. 
 

2. Příprava pracovní schůze 10. června 2021. Pracovní schůze organizovaná Skupinou 

mladých imunologů a alergologů. Místo konání: Lékařský dům, Praha. Akce bude doplněna o 

křest knihy o HAE. Téma: Kožní problematika u alergických a imunopatologických 

onemocnění. Koordinují zástupci Skupiny mladých alergologů a imunologů ČSAKI MUDr. 

Jitka Poláková a MUDr. Tomáš Milota, Ph.D. Program: S. Gkalpakiotis: Psoriáza ve 21. století; A. 

Poloučková: Kožní projevy primárních imunodeficiencí; M. Sobotková: Angioedém v klinické praxi; P. 

Brodská: Atopická dermatitida a kopřivka; G. Janoušková: Biologická léčba atopické dermatitidy a kopřivky.  

 

3. Informace o přípravě programů odborných akcí garantovaných ČSAKI: 

• XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI, 

15. 5. 2021, Praha, FN Motol. Zrušeno. 

• XXV. Českolipský den astmatu a alergie, 4. 6. 2021, Máchovo jezero - zrušeno, 

informace na stránkách Solenu. 

• PAPRSK (Pracovní skupina pro potravinovou alergii) – výjezdní zasedání, 18. 6. – 

19. 6. 2021, Hustopeče. Konference organizovaná Pracovní skupinou pro potravinovou 

alergii. Program: Pátek 18.6.2021: F. Kopřiva: COVID a střevo, aneb na co nezapomněl (20 min). Sobota 

19.6.2021 9.00-12.30: M. Fuchs: Mastocyt – sluha, nebo pán?; P. Frühauf: Laktázová non-perzistence; I. 

Šetinová: Skryté a nové alergeny; M. Liška: Biologická léčba potravinové alergie; S. Bělohlávková: 

Biologická léčba potravinové alergie – kazuistika; E. Vrbová: Dieta – spása, nebo zkáza?; M. Herknerová: 

Příspěvek "mimo mísu"-aneb o hledání intestinálních lymfangiektázií; M. Jeřábková: SARS-Cov-2 a příliš 

poškozující zánět. 13.30-15.30: S. Sládková: Děkuji Ti, PAPRSKu – aneb zase to mléko; D. Hrnčířová: 

Role nutričního terapeuta v léčbě potravinové alergie; J. Ligurská: Atopický ekzém a potravinové alergie 

očima mámy; V. Solařová: www.alergienapotraviny.cz. 
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• Letní škola skupiny mladých imunologů a alergologů, 25. 6. – 26. 6. 2021, Svatý Jan 

pod Skalou. Zatím nejsou žádné informace. 
 

4. XXXVIII. Sjezd ČSAKI a SSAKI, který se bude konat 20.-23. 10. 2021 ve Vysokých 

Tatrách. Otevřena možnost individuálních přihlášek pro členy výboru. Na kongresu bude 

udělena Cena Václava Špičáka za nejlepší články publikované v časopise Alergie v roce 

2020.  
 

5. Cena Dr. Lišky za rok 2020. Informaci podal předseda hodnotící komise dr. Král. Přihlášena 

byla pouze 1 přihlášená práce. Navrženo zrušení udílení ceny za rok 2020. Přihlášenému bude 

sděleno, že jeho přihláška se přesunuje do dalšího roku. 
 

6. EAACI kongres (EAACI Hybrid Annual Congress 2021, Krakow/Madrid, 10.-12. 7. 2021). 

Prezentaci ČSAKI zajistí Skupina mladých mladých imunologů a alergologů. 
 

7. Prof. Panzner obdržel 5. května 2021 mail dr. L. Sedláčkové (pracoviště Gennet s.r.o., 

Praha). V mailu upozorňuje na ukončení platnosti kódů pro distanční kontakt (VZP 

09614/09616) s pacienty ke dni 31. 12. 2021. Navržen vznik obecného kódu pro složitější 

distanční kontakt s pacientem. Výbor nepřijal jasné stanovisko. Dr. Král navrhuje napsat 

dotaz ing. Rögnerové, náměstkyni pro ekonomiku a zdravotní pojištění MZ ČR. 
 

8. Problematika pandemie nemoci covid-19. 

• Prof. Panzner byl 24.4. 2021 kontaktován ředitelkou SZÚ dr. Mackovou v záležitosti 

„Žádosti o schválení metodiky testování buněčné imunity proti Covid-19“, kterou 

obdržela od ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Problém prošel mailovou 

konferencí výboru a prof. Panzner dr. Mackové odpověděl, že ustanovení speciální 

referenční laboratoře v rámci SZÚ není vhodné řešení.  

• Jmenování zástupce do poradní skupiny pro laboratorní diagnostiku covid-19, 

nominován prof. Stříž 

• prof. Bartůňková navrhla rozeslání dopis týkajícího se očkování u osob, které 

prodělali covid, s vyjádřením názoru, že stačí očkování jednou dávkou. 

• prof.Panzer informoval o připravované změně „Doporučení pro očkování proti 

nemoci covid-19“ ve smyslu zahájení vakcinace 6 měsíců po prodělaném onemocnění. 

• Prof. Bartůňková doporučila úpravu stanoviska ČSAKI, připraví návrh změny 

doporučení a rozešle jej do konference výboru. 
 

9. Problematika Sekce laboratorní imunologie. Informaci podali předseda SLI dr. Král a prof. 

Stříž. 

• prof. Stříž informoval o kontaktu s ředitelkou SZÚ dr. Mackovou, která na základě 

předaných informací (ad žádost náměstka ředitele FNuSA Ing. Vajdy) odeslala odpověď 

doc. Koutné, že SZÚ nemá kompetenci pro ustanovení "referenční laboratoře pro 

vyšetřování buněčné imunity u nemoci Covid-19". 

• prof. Stříž se zúčastnil na MZ ČR v týdnu od 3. 5. zasedání poradní skupiny pro 

laboratorní diagnostiku covid-19. Byl diskutován a následně ideově 

přijat návrh  materiálu ČSAKI o indikaci a interpretaci vyšetření protilátek u covid-19. 

• SLI odeslala (viz zápis z minulého jednání výboru ČSAKI) vyjádření ke 2 materiálům 

SEKK: „Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků“ a „Doporučení k 

validaci a verifikaci postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích“. 

Došlo poděkování od ředitele SEKK ing. Budiny a dr. Kratochvíly, oborného pracovníka 

SEKK. 

• Technická novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami. Za odbornost 813 podána pouze připomínka k popisu 

koeficientů pro výpočtové vzorce. 

• Rozšíření indikace vyšetření STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU 

pro ambulantní pracoviště. Pojišťovny provedly (omylem?) nekorektní úpravu. 
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Nahrazen byl dosavadní text k výkonu doplňujícím textem schváleným na PS v r. 2019 

omezujícím indikaci stanovení PCT pouze na dg. sepse (A41), čímž došlo k významné 

restrikci vykazování tohoto výkonu z lůžkových pracovišť. Výbor SLI bude v této 

záležitosti kontaktovat ing. Rögnerovu, náměstkyni pro ekonomiku a zdravotní pojištění 

MZ ČR. 

• Problematika POCT stanovení kalprotektinu: SLI připravila ve spolupráci s výborem 

České gastroenterologické společnosti (ČGS ČLS JEP) společné stanovisko k výkonu 

91573 „KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KALPROTEKTINU VE STOLICI“ 

prováděného jako „Point of care testing“ (POCT) v rámci navrhovaného výkonu 

„DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S NESPECIFICKÝM STŘEVNÍM 

ZÁNĚTEM“. Důraz byl položen na dosud absentující problematiku  interní a externí 

kontrolu kvality. 

• Výjezdní zasedání výboru SLI v Třebechovicích p. Orebem (u Kýnosů) by mohlo 

proběhnout v termínech 1.-2. 10. 2021 nebo 8.-9.2021. 
 

10. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský informuje: Vyskytl se problém 

s Revírní bratrskou pojišťovnou (213), která vyřazuje úhradu některých léčiv v dětském věku. 

Dr. O. Škopková připraví dopis, který prostřednictvím dr. Rohovského bude zaslán do 

konference výboru ČSAKI. 
 

11. Různé 

• Poznámka k webu ČSAKI - nutné zajistit lepší viditelnost důležitých zpráv. 

• Prof. Litzman upozornil na rozšíření indikace léčby IVIG u sekudárních 

imunodeficitů o bod: „Klinicky závažné polékové hypogamaglobulinémie u pacientů, 

kteří trpí závažnými nebo opakovanými infekcemi, není u nich účinná antimikrobiální 

léčba, a buď u nich bylo zaznamenané prokázané selhání specifických protilátek (tj. 

neschopnost dosáhnout alespoň dvojnásobného zvýšení titru IgG protilátek proti vakcíně s 

pneumokokovým polysacharidovým a polypeptidovým antigenem) nebo mají hladiny IgG 

v séru nižší než 4 g/l.“  
 

12. Noví členové ČSAKI: 

Sekce laboratorní imunologie: Ing. Petr Dufek (Imunologie, Hlinsko). 
 

13. Příští jednání výboru se uskuteční prezenční formou dne 10. června 2021 od 9:30 

v Lékařském domě 

 

 

 

 

Zapsal: D. Jílek 


