ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 19. června 2015
Přítomni: Fuchs, Jílek, Král, Krčmová, Novotná, Panzner, Petrů, Rohovský, Seberová, Stříž,
Šimoníčková.
Omluveni: Bartůňková, Bystroň, Čáp, Kučera, Litzman, Jůzová, Pohunek, Voříšková.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 9. dubna 2015: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z
předchozí schůze výboru.
• ad bod 6. zápisu ze dne 12. 3. 2015 - Brožurka pro potravinové alergiky, připravovaná
MUDr. Veronikou Solařovou. Publikace je dokončena a připravena k distribuci.
• ad bod 10. zápisu ze dne 12. 3. 2015 - Imunodeficitní centrum v Moravskoslezském kraji.
Dopis byl odeslán řediteli Fakultní nemocnice v Ostravě a zdravotnímu radovi Magistrátu
města Ostrava.
• ad bod 5. zápisu ze dne 9. 4. 2015 - Finanční příspěvek na DAFALL (DAtabase of FOod
ALLergy). Doc. Petrů zajistil převod finančního příspěvku.
• ad bod 14., odst. zápisu ze dne 9. 4. 2015 - Konference Telčská nostalgie (19.-20. 6 . 2015).
Doc. Petrů informoval o scénáři diskusních kulatých stolů k vybraným tématům konference.
2. Program pracovní schůze 10. září 2015, místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na
Homolce: Téma: Imunoterapie nádorů. Schůze je pořádána při příležitosti 95. narozenin prof.
Ctirada Johna a nedožitých 90. narozenin prof. Jaroslava Šterzla. Koordinace: Prof. Bartůňková a
prof. Říhová. Program: L. Prokešová: Laudatio. L. Petruželka: Imunoterapie - současná a budoucí klinická praxe;
M. Hrubiško: Pohľad klinického imunológa na onkologického pacienta; B. Melichar: Vývoj imunoterapie v klinické
onkologii - imunoterapie jako znovuobrozená modalita v léčbě solidních nádorů. I. Krajsová: Imunoterapie
maligního melanomu; T. Büchler: Imunologie a imunoterapie urologických malignit a B. Konopásek, E. Závadová:
Spolupráce klinického imunologa s klinickým onkologem.

3. Problematika vakcinace: Doc. Petrů zrekapituloval:
• Prof. Lokaj byl na návrh výboru ČSAKI jmenován členem Národní imunizační komise
(NIKO).
• Dr. E. Jílková, která vstoupila do ČSAKI, se zúčastnila dne 2. června 2015 první schůze
Pracovní komise pro problematiku očkování MZ ČR a odeslala výboru zápis, statut a jednací
řád komise. Byla vytyčena hlavní témata k diskuzi pro příští jednání komise. Dle bodu 4.
jednacího řádu komise je možné k jednotlivým tématům přizvat další odborníky. Pro
problematiku nežádoucích účinků po očkování a jejich interpretace a hlášení výbor ČSAKI
schválil účast Dr. Veroniky Horákové z Očkovacího centra FN Motol.
• Dne 27. 4. 2015 proběhlo jednání se zástupci České neonatologické společnosti ČLS JEP ve
věci očkování dětí s nízkou porodní hmotností. Za ČSAKI se jednání zúčastnili Doc. Petrů a
Prof. Pohunek a Dr. Škovránková. Za Českou neonatologickou společnost ČLS JEP byli
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přítomni Doc. Zoban a Doc. Dort. Došlo k vytvoření konsensuálního názoru. Děti s porodní
hmotností nad 1500g budou normálně očkováni, děti s porodní hmotností menší než 1500g
budou řešeny individuálním přístupem.
4. Biologická léčba těžkých forem astmatu přípravkem Xolaire, informuje prim. Krčmová.
Proběhlo jednání s VZP, za ČSAKI se zúčastnili prof. Panzner a prim. Krčmová. Konstatován
velmi nekonsenzuální přístup ze strany VZP. Prim. Krčmová navrhuje napsat nesouhlasný dopis
pojišťovně. Diskutována možnost společného stanoviska s pneumology. Po diskusi výbor
rozhodl pro variantu zaslání dopisu se stanoviskem jednotlivými výbory zvlášť.
5. Kategorizace léků (preskripční omezení, garanti), doc. Petrů informuje o odpovědi dr.
Vostalové ze SÚKL na návrh změn preskripčního omezení pro některé léky vypracovaný prof.
Bartůňkovou.
6. Přehled hospodaření za rok 2014 a za I. čtvrtletí 2015. Pokladník dr. Jílek přednesl přehled
hospodaření ČSAKI v roce 2014. Výbor informaci přijal bez výhrad.
7. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje dr. Král:
• téma plánovaného zrušení výkonů SZV pro stanovení IgG a IgG4 protilátek proti potravinám.
K dispozici je zatím pouze odpověď Pediatrické společnosti a čeká se na vyjádření dalších
obeslaných odborných společností. Výbor SLI navrhuje projednání této problematiky na 23.
Severočeské imunologické konferenci. Schváleno.
• doc. Průcha kooptován do výboru SLI na uvolněné místo po dr. Čechurové. Výbor ČSAKI
bere na vědomí.
• Výbor SLI odsouhlasil dr. Ivanu Půtovou jako odborného posuzovatele pro akreditace
medicínských laboratoří v oboru AKI (odbornost 813 s výjimkou HLA laboratoře) pro Český
institut pro akreditace, o.p.s. Výbor ČSAKI návrh projednal a odsouhlasil.
• 27. května 2015 proběhla v Pardubicích schůzka supervizorů SEKK pro oblast
imunologických laboratoří. Byl projednán plán SEKK pro r. 2016, odsouhlaseny cykly pro 2
nové analyty v gesci ČSAKI: Kalprotektin ve stolici (nový cyklus, supervizoři dr. Malíčková,
ing. Hinďoš) a ECP (přiřazeno do cyklu "celkové IgE"). Dále odsouhlasena pilotní studie
"Imunochemické stanovení ASLO", supervize dr. Král a ing. Stiborová (ZÚ UL), zájem
projevilo více než 100 laboratoří.
8. Problematika privátních alergologů. Informuje Dr. Rohovský:
• VZP odmítla plošně schvalovat nově zařazený kód 0632 sazebníku zdravotních výkonů
Edukace k inhalační léčbě. Nutno vypracovat odvolání s poukázáním na skutečnost, že se
jedná o sesterský výkon.
9. Informace Sekce laborantů - informuje O. Jůzová:
• Dne 13. dubna 2015 proběhla "X. Jednodenní konference imunologických laborantů" v
kongresovém sále hotelu LABE v Pardubicích.
• Na podzim 2015 bude dále pořádána putovní Konference laborantů, a to dne 20.11. 2015 v
Ústí nad Labem v Congress hotelu Clarion. Výbor souhlasí s finančním příspěvkem do výše
60 tis. Kč.
10. Sjezd ČSAKI v Plzni v roce 2016. Prof. Panzner informuje o jednání s ing. Darebníkem ze spol.
Solen. Navržen termín konání sjezdu 12.-15. 10. 2016, místo konání Park hotel Plzeň. Odborný
program bude analogický sjezdům z posledních let. Kulturní program – možnosti koncertu
(čtvrtek) jsou zatím v jednání. Úvodní slavnostní večer (středa) v Park hotelu, závěrečný večer
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(pátek) v pivovaru. Slavnostní zasedání výborů ve čtvrtek večer (restaurace Rango v centru
města). Ing. Darebník bude podrobněji informovat na říjnové schůzi výboru.
11. Založení Pracovní skupiny pro reprodukční imunologii. Doc. Petrů obdržel dne 29. 5. 2015
mail od prim. K. Malíčkové s návrhem na zřízení této pracovní skupiny ČSAKI. Výbor schválil
vznik pracovní skupiny pro reprodukční imunologii.
12. Různé:
• Doc. Petrů obdržel dotaz doc. Teřla na okolnosti kooptace Dr. Rohovského na uvolněné
místo člena výboru po doc. Rybníčkovi. Doc. Teřl zaslal v této záležitosti podnět revizní
komisi ČSAKI. Výbor vyčká na písemné stanovisko revizní komise ČSAKI.
• Problematika úhrady expozičních testů s lékovými alergeny. Doc. Čáp zaslal návrh na
řešení úhrady testace lékovými alergeny úpravou kódu 27260 (přidání lékových alergenů).
Výbor navrhl podat návrh na změnu názvu výkonu a doplnění položek léků. Návrh na změnu
existujícího kódu sazebníku se jeví jako průchodnější než úsilí o vypracování nového kódu.
Zároveň výbor pověřuje Pracovní skupinu lékové alergie k vypracování stanoviska k tomuto
problému a návrhu dalšího postupu.
• Kolínský den lékové alergie, 3.10. 2015. Pro velký zájem o účast bude zajištěna změna
místa konání semináře. Program semináře byl schválen, viz bod. 4, odst. 1 zápisu z jednání
výboru ČSAKI ze dne 9. dubna 2015.
• Volby do sekce imunogenetiky, informuje prof. Stříž, volby ukončeny, v nejbližších dnech
bude provedeno sečtení hlasů.
13. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Anna Tichá (Oblastní nemocnice Kolín, alergologická ambulance, Kolín);
MUDr. Jana Jelínková (Alergologická a imunologická ambulance, Růžové nám. 12, Boskovice);
MUDr. Lenka Horáková (Dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice, Uherské Hradiště);
MUDr. Petra Kubová (Alergologická a imunologická ambulance MUDr.Radim Dudek, FrýdekMístek); MUDr. Renata Fyrbachová Mikolášová (Poliklinika Mazurská 484/2, Praha 8 – Trója);
MUDr. Eva Jílková (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Sekce laborantů: Jitka Šimková (TOPELEX s.r.o., Likvorologie, Neuroimunologie, Praha 9);
Bc. Jana Krejsová (MN PRIVAMED, Plzeň)
Příští schůze výboru se uskuteční dne 10. září 2015 v Nemocnici Na Homolce od 9 hod..
Zapsal: D. Jílek
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