ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 25. června 2011

Přítomni: Bystroň, Fuchs, Král, Marečková, Petrů, Rybníček, Seberová, Stříž, Šimoníčková, Špičák
Hosté ze vedení sekce sester: Zelenková, Chrudimská
Omluveni: Bartůňková, Čáp, Jílek, Jůzová, Kočí, Krčmová, Litzman, Novotná, Panzner, Pohunek,
Voříšková
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI: žádné nedořešené body z předchozích
schůzí.
2. Dnešní akce: X. Setkání dětských alergologů a klinických imunologů „Alergie začíná
v dětství“ v Telči-Krahulčí, koordinátor programu doc.Petrů, program zajištěn, přednášky budou
publikovány v příslušném čísle časopisu Alergie.
3. Program odborné pracovní schůze ČSAKI dne 8. září 2011: společně s ČIS, Téma:
Laboratorní diagnostika v alergologii a klinické imunologii, místo konání Praha, Nemocnice Na
Homolce. Koordinátor: RNDr.V.Král, MUDr.H.Marečková. Program: M. Kverka: Multiplexové
metody a jejich využití při hledání nových biomarkerů; T. Freiberger: Genetické vyšetření u primárních
imunodeficitů se zaměřením na poruchy komplementu; I. Stiborová a kol.: Diagnosticky významné protilátky u
SLE; M. Liška: Úskalí interpretace výsledků laboratorních vyšetření a kožních testů u potravinových alergií; I. Stříž
a kol.: Subpopulace lidských monocytů v periferní krvi a V. Král a kol.: Nové antigenní terče v autoimunitě CNS

J. Šimoníčková zařídí přidělení kreditů a O. Jůzová zažádá o kredity pro imunologické laboranty.
Sponzory akce budou firmy Shire, Lachema a Dynex.
4. Prof.V.Špičák jako předseda oborové komise AKI žádá o zařazení pravidelných informací
z jednání této komise do programu zasedání výboru. Personální složení této komise je vždy
totožné se složením výboru ČSAKI.
5. Zprávy Sekce laboratorní imunologie:
MUDr.H.Marečková informovala o žádosti o udělení výjimky z požadavku OS na odbornou
garanci odbornosti 813 pro OKBHI, nemocnice Jihlava. Výbor SLI nedoporučil výjimku udělit,
výbor ČSAKI souhlasí s tímto stanoviskem.
6. Dopis od O. Jůzové, předsedkyně Sekce laborantů:
• odchází na mateřskou dovolenou, omluvena z účasti na jednání výboru, bude v mailovém
kontaktu, na jednáních ČAZL ji zastupuje Milena Jarošová
• ČAZL doporučuje zrušit obor na SZŠ (laboratorní asistent) a zachovat vzdělávání laborantů
dle původního vzdělávacím programu + zachování bakalářského studia a vyššího odborného
školství.
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výbor ČSAKI odsouhlasil doplatek 1100 Kč ( za 110 členů), který je potřeba zaplatit za členy
sekce imunologických laborantů v České asociaci zdravotních laborantů (ČAZL) – původní
částka 10Kč/osobu (tu jsme už zaplatili) byla navýšena na 20Kč/osobu,

7. Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2010 – výsledky budou prezentovány na výboru v září 2011,
předání ceny na předvánočním setkání v Nemocnici Na Homolce.
8. Certifikovaný kurz pro postgraduální vzdělávání sester: doc.Petrů informoval o prozatímních
výsledcích. Text žádosti byl konzultován na MZ ČR (A. Voříšková), shledány nedostatky, které
je potřeba opravit nebo dodat do konce června. Všichni přednášející musí doložit notářem
ověřené doklady o vzdělání, kurz bude organizován IPVZ Praha, doc.Petrů poslal žádost
náměstkyni IPVZ Dr.Vrbovské, IPVZ převezme logistiku a celou agendu. Našimi zástupci pro
jednání s IPVZ i MZ jsou prof.Stříž a A.Voříšková. Počet potencionálních zájemkyň je 67 sester.
9. XXVIII. sjezd SSAKI a ČSAKI v Košicích – členové výboru, kteří se zúčastní, byli nahlášeni
na Slovensko, cesta tam individuální anebo společná (zatím nestanoveno). Doc.Bystroň
informuje, že byl požádán o zajištění přednášky na slovenský sjezd do bloku o AIT, je vhodné
doplnit další přednáškou
10. 19. Severočeská imunologická konference (16.-17. září, Ústí nad Labem): Imunopatologie
kardiovaskulárního systému + novinky v alergologii, konat se bude v Clarion Congress hotelu.
Program je potřeba co nejdříve dodat J.Šimoníčkové (zajistí přidělení kreditů).
11. Různé:
• Účast ČSAKI na National Society Village během 30. kongresu EAACI v Istanbulu (11.15.6. 2011). Doc.Petrů informoval o diskusi s vedoucími představiteli EAACI u stánku
ČSAKI
• Vyhláška o požadavcích na věcné, technické a personální vybavení zdravotnických
zařízení, je třeba do 15.července poslat na MZ naše vyjádření – zajistí doc.Petrů
• Dárcovství krve u alergiků – dr.Novotná žádá projednat – opět problémy (ale asi jen
v Brně), naše vyjádření z prosince loňského roku nestačí, proto doporučeno, aby Dr.Novotná
takto informovala MUDr.Hanu Lejdarovou z Transfuzního odd. FN Brno: “Alergie není
kontraindikací pro dárcovství krve, ani léčba inhalačními, nazálními i lokálními
steroidy. V nejasných situacích je nutné individuální posouzení zdravotního stavu
pacienta specialistou“.
• Přehled hospodaření OS za 1.Q 2011, kontrolu a ujasnění nesrovnalostí provede
MUDr.D.Jílek
• Garance série seminářů organizovaných firmou MSD pro lékaře – výbor souhlasí
s platbou 8000,-Kč za seminář, tj. 56 000,- Kč za 7 seminářů
• Indikační seznam pro lázeňskou léčbu: vydala VR ČLK, v zásadě souhlas, připomínky
doc.Bystroně budou zavzaty do našeho vyjádření- provede doc.Petrů
• Bylo přečteno stanovisko výboru ČPFS ke generické preskripci - výbor ČSAKI toto
stanovisko podporuje, doc.Petrů odešle vyjádření prof. Švihovcovi.
• Doc. Petrů informoval o účasti na schůzce předsedů národních odborných společností ,
členů WAO, na sjezdu EAACI v Istanbulu, hlavní program, sjezd WAO v Cancunu
v XII/2011. Text Bílé knihy o alergiích (nebo jeho souhrn) je vhodné přeložit do národních
jazyků – vyjde u nás jako suplementum časopisu Alergie.
• Doc.Rybníček se stal pokladníkem EFA, I.Krčmová vicesekretářem nově vzniklé světové
pacientské organizace GAAPP.
• Vyjádření k sublinguální a perorální AIT nestandardizovanými vakcínami – na žádost
SUKLu poslal doc.Petrů.
• Vyjádření k registračnímu řízení preparátu Kineret (IL-IRA). Podpora rozšíření indikací
Kineretu na skupinu autoinflamatorních stavů pro SUKLu poslal na žádost prof.Šedivé
doc.Petrů.
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Odeslán dopis Prof.Blahošovi k vyjádření ČLS o antikorupčním opatření MZ – souhlas
s názorem předsednictva ČLS.
Odeslán dopis dr.Mixovi – epikutánní testy nebudou v rámci specifického léčebného
programu prováděny lékaři odbornosti 207 (výkon není sdílený naší odborností).
Schválen text dopisu MUDr.J. Richterové (podepsaný doc.Petrů a prof. Špičákem,
účastníky smírčího řízení s VZP v Třebíči), ředitelce stacionáře Rolnička v Třebíči, reagující
na finanční problémy, související se sníženým financováním od VZP. Výbor ČSAKI
podporuje taková opatření, která umožní další provoz zařízení.

12. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Novotná Markéta (Karlovy Vary)
• Sekce alergologických sester: Lukešová Dana (Příbram 6)
• Sekce imunologických laborantů: Kotlandová Hana (Hradec Králové), Kuderová Renata
(Hradec Králové)
13. Příští schůze výboru se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2011 v Nemocnici Na Homolce od 9,00
hodin.
Zapsala: J. Šimoníčková
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