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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 14. května 2014 

 
Přítomni:  Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Král, Kučera, Novotná, Panzner, Petrů, Seberová, Stříž, 
Šimoníčková, Voříšková. 

Omluveni: Bartůňková, Jůzová, Krčmová, Litzman, Pohunek, Rybníček. 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 13. března 2014 

• ad bod 9 zápisu ze dne 13. 3. 2014 - Doc. Petrů informuje o přihlášených publikacích do 
soutěže o Cenu MUDr. Josefa Lišky: přihlášeno je celkem 7 prací, které převzal předseda 
komise pro udílení ceny V. Král. 

• ad bod 12 zápisu ze dne 13. 3. 2014 – Dosud v bloku "Fórum ambulantní praxe" uveřejněné 
doporučené ošetřovatelské postupy v ordinaci oboru alergologie a klinická imunologie byly  
z webu staženy, zajistil doc. Petrů. Sekce sester připraví do příští schůze návrh doporučených 
sesterských postupů. 

• ad bod 13.2., odst. 2. zápisu ze dne 13. 3. 2014 - Doc. Čáp pracuje na přípravě 
doporučeného postupu pro používání impulsní oscilometrie. Další informace bude podána na 
schůzi výboru v Telči. 
 

2. Program konference v Telči 20.-21. 6. 2014. doc. Petrů informuje, Téma: Kazuistiky. Odborný 
program: Pátek 20. června 2014, 17.30–19.30 hod.: Příběhy z našich ordinací I.  V. Špičák: Jak chápat ve 
světle kazuistik novou hypotézu alergie?. J. Hercogová: Chléb náš každodenní (ekzém atopický i kontaktní).  V. 
Petrů: Co všechno dokáže histamin.  J. Šimoníčková: Je to i není alergie (demonstrace pacientky).  M. Fuchs: AAA 
Aničky (od aminokyselin až po astma a anafylaxi). 
Sobota 21. června 2014, 9.00–11.00 hod.: Příběhy z našich ordinací II.  K. Kossarová: Keď už z toho má aj 
lekár žihĺavku.  J. Potěšil: Horečka sobotní noci.  M. Jeseňák: Keď viazne oprava…malá hlava napovie.  P. Čižnár a 
kol.: Keď hnačka nie je infekčného pôvodu.  O. Rybníček a  M. Jobová: Tři případy pro …  E. Daňková: Vyšetřovat 
komplement se vyplatí. 
11.30–13.00 hod. Příběhy z našich ordinací III.  V. Kašák: Dvojitý slepý pokus.  J.  Bystroň: Pohádka 
o adherenci.  E.  Seberová: Compliance tentokrát trochu naruby.  E. Vernerová: Omalizumab ano či ne?  J. 
Turzíková: Hodně myslivců, zajícova smrt.  
17.00–19.30 hod. Příběhy z našich ordinací IV.  V. Pohanka a kol.: Aj ja chcem byť modelka!  I. Šetinová: Jak 
se má ve všem chudák doktor vyznat.  S. Štěpánová Honzová: Alergie na krevety aneb není roztoč jako roztoč.  E. 
Kopelentová: Mléko umí překvapit.  S. Bělohlávková: Co dál Oskare?  M. Fuchs: Příběh kojence, ořechů a pšenice. 
 

3. Příprava 31. sjezdu ČSAKI / SSAKI / ČIS / SIS, který se bude konat 15.-18. 10. 2014 v 
Ostravě. O průběhu příprav informuje Dr. Lochman. Doc. Petrů rozeslal do mailové konference 
výboru písemnou informaci Dr. Lochmana „Zpráva o stavu příprav sjezdu ČSAKI Ostrava 2014 
ke dni 10. 5. 2014“. 
 

4. Informace z jednání kolegia ředitele ČIPA , informuje doc. Petrů: 7.4. 2014 proběhlo jednání 
kolegia ředitele.  
•••• Podána informace o špatné finanční situaci, problém je rovněž s financováním Pylové 

informační služby. Končí členství ve správní radě T.Sýkorovi a F. Kopřivovi, kteří budou 
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požádáni o opakované členství. Prof. Špičák odstoupil ze všech funkcí ČIPA a výbor OS  
navrhl  jako nástupce MUDr. Petra Kubce. 

•••• Doporučený postup léčby astmatu u dospělých. ČIPA byla přivzata do tvorby 
doporučeného postupu, ve kterém bude zařazena kapitola o dětském astmatu.  

•••• Byl vysloven návrh na společné jednání výborů ČSAKI a ČPFS ČLS JEP o budoucnosti 
ČIPA. 

 

5. Molekulární diagnostika v alergologii. Vzhledem k probíhajícím diskusím výbor OS 
doporučuje uspořádání odborného setkání pro užší okruh pracovníků zabývajících se touto 
diagnostikou. Jednáním v této věci pověřen doc. Petrů.  
 

6. Zajištění prezentace ČSAKI ve vesničce národních společností na Kongresu EAACI 
v Kodani (7.-11. 6. 2014).  Prezentaci zajistí Mgr. M. Kovařík, jehož účast bude financována  
z prostředků  ČIPA a ČSAKI. Prof. Stříž navrhl umístit informaci o sjezdu ESID v Praze.  
 

7. Hospodaření ČSAKI v r. 2013 - odloženo do příští schůze výboru. 
 

8. Čestná členství ČSAKI . Výbor OS schválil udělení čestného členství ČSAKI u příležitosti 
životního jubilea (70 let) prim. S. Kosovi, bývalému předsedovi ČPFS ČLS JEP (předá doc. 
Petrů na pneumologickém sjezdu v září 2014)  a prof. M. Bucovi, kterému bude čestné členství 
předání na sjezdu v Ostravě. 
 

9. Sympózium Alergie 2015. Doc. Petrů navrhuje přenesení Sympozia Alergie 2015 do Luhačovic. 
Výbor otázku prodiskutoval a závěr odložil do příští schůze výboru. 
 

10. „Alergie na vůně“.  V souvislosti s některými kuriosními otázkami pacientů vyšetřovaných 
v ordinacích AKI výbor projednal v prvé řadě nutnost vyjádření k vyšetřování IgG proti 
potravinovým alergenům. Po diskusi v e-mailové konferenci výboru bylo přijato „Stanovisko 
výboru ČSAKI k vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG nebo IgG4 v diagnostice 
potravinové alergie“, které je v příloze tohoto zápisu. Dalším cílem bude návrh na zrušení kódů 
tohoto vyšetření v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (sazebníku). 
 

11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje dr. Král: 
• výbor SLI dokončuje práci na nové verzi dokumentu "Definice imunologické laboratoře". 
• komentář k programu posledního jednání RAKL - výbor SLI nesouhlasí s přístupem RAKL k 

seznamu povinně akreditovaných metod v oborech komplementu, tj. výčet metod, které tvoří 
více než 50% nejfrekventovanějších metod. SLI (odbornost 813) podporuje dohodu zástupců 
oborů komplementu ze srpna 2013 - seznam povinně akreditovaných metod je tvořen 
výkony, které zajišťují 50 a více % objemu poskytnuté péče v daném oboru. 

• dr. Lochman požádal o uvolnění z funkce zástupce ČSAKI v RAKL ČLS JEP, výbor SLI 
navrhuje na uvolněné místo ing. Hinďoše, tajemníka výboru SLI ČSAKI. Výbor ČSAKI 
souhlasí. 

 

12. Problematika privátních alergologů. Informuje MUDr. Rohovský: 
• dotaz na zastupování oboru AKI na Dohodovacím řízení 
• dotaz na obranu proti předpokládaným regulačním opatřením za indukovanou péči v 

souvislosti se zvýšeným využíváním  komponentové diagnostiky. Výbor OS zamítl vytváření 
obecného stanoviska pro tuto situaci a doporučil individuální přístup v jednotlivých 
případech, kdy bude regulace uplatněna a dotčený lékař se s tímto na výbor obrátí.  

 

13. Výbor schválil cestovní grant pro MUDr. Petra Gajdoše pro účast na akci EAACI Allergy 
School v Brindisi, Itálie, ve dnech 2.-5.7. 2014. 
 

14. Různé: 
• Certifikovaný kurz – Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími 

imunopatologickými stavy. Informuje Voříšková 14. a 15.4. 2014 proběhly závěrečné 
pohovory - prvních 23 sester absolvovalo kurz.  
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• Firma Astra Zeneca na poradním sboru navrhla ČPFS a ČSAKI provedení studie 
„ Stejné léčivé přípravky v různých inhalačních systémech: vliv možné záměny v lékárně na 
kontrolu astmatu u dobře kontrolovaných pacientů s astmatem a CHOPN“. Studie 
vypracovaná Delftskou metodou by měla posoudit problém, který lze očekávat po příchodu 
generik / analog se stejnými účinnými látkami v jiných inhalačních systémech. Výbor 
odsouhlasil účast ČSAKI na této akci.  

• Doc. Petrů obdržel dne 7.5. 2014 odpověď ze SUKL vysvětlující současný stav 
registračního řízení přípravku Immodin. Odpověď byla rozeslána do emailové konference 
výboru OS. 

• Pracovní skupina pro lékovou alergii - na webu byla uveřejněna česká verze dotazníku 
ENDA pro sběr anamnestických dat u osob s lékovou alergií.  

• Pracovní skupina pro potravinovou alergii (PAPRSK) - ustavující schůze proběhla 30.4. 
2014 za účasti 24 zakládajících členů. Plán práce: Tvorba doporučených postupů. M. Fuchs 
zašle zápis na web csaki. 

• Doc. Petrů zaslal blahopřejný dopis prof. T. Halíkovi k udělení Templetonovy ceny (13. 
března 2014).  

 

15. Noví členové ČSAKI:  

Lékaři: MUDr. Eva Froňková, PhD. (Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LF UK a FN 
Motol), MUDr. Radka Záleská (Alergologická ambulance – společnost LURA-K, s.r.o., 
Rychnov nad Kněžnou). 
Další vysokoškoláci: Mgr.  Dana Bartáková (Aeskulab k.s., Cedelab Moštiště, Velké Meziříčí), 
Mgr. Markéta Pilátová (Aeskulab k.s., Cedelab Moštiště, Velké Meziříčí). 
Sekce laborantů: Bc. Monika Vrbová (FN Plzeň, transfuzní oddělení). 
 

16. Příští schůze výboru se uskuteční 20. června 2014 v Telči v hotelu Antoň od 12 hod. 
 

Zapsal: D. Jílek 
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PŘÍLOHA 
 
Stanovisko výboru ČSAKI k vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG nebo 
IgG4 v diagnostice potravinové alergie. 

 
 
Vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG nebo IgG4 v diagnostice potravinové alergie 

nebo intolerance nemá v současnosti dostatečné odborné zdůvodnění. Jednoznačně  hodnověrný 

údaj na úrovni medicíny založené na důkazu není v současné době k dispozici. 

Tato skutečnost je plně v souladu  s  postojem EAACI (Evropské akademie pro alergologii a 

klinickou  imunologii), který je zakotven v platném oficiálním dokumentu: (Stapel SQ, Asero R et al 

2008). Specifické IgG protilátky nejsou přínosné pro diagnózu jakékoli potravinové přecitlivělosti, 

ať již jde o imunologickou senzibilizaci IgE či non-IgE (tedy alergii) nebo o  neimunologickou 

nesnášenlivost (tedy intoleranci).  

 

Odkazy:  

Stapel SQ, Asero R et al. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool. 

EAACI Task Force Report. Allergy 2008; 63: 793-796). 

Soares-Weiser K, Panesar SS, Rader T at al. The diagnosisi of foof allergy: a protocol for systematic 

review.Clinical and Translational Allergy 2013; 3:18 

http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2014/01/03_novotna_al_1-14.pdf 

http://www.co-allergy.cz/coaci-clanek/igg-proti-potravinam-test-jehoz-cas-jeste-nenastal-5150 

http://www.eaaci.org/attachments/877_EAACI%20Task%20Force%20Report.pdf 

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(12)00254-0/fulltext 


