ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 7. června 2013

Přítomni: Seberová, Bartůňková, Novotná, Krčmová, Rybníček, Pohunek, Stříž, Litzman,
Marečková, Petrů, Fuchs, Panzner, Čáp, Bystroň, Kočí, Jílek, Voříšková, Šimoníčková, Jůzová.
Omluveni: Král.
Host: MUDr. E. Vernerová k bodu 8.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 9. odst. 1. zápisu ze dne 14. 3. 2013: Dne 11.4.2013 proběhla v Lékařském domě
tisková konference u příležitosti Světového týdne alergie (8.-14. 4. 2013). Předseda ČSAKI
vyslovil poděkování prof.Špičákovi a prim.Fuchsovi za aktivní účast na této akci.
• ad bod 7. zápisu ze dne 14. 3. 2013 (Problematika vakcinace dětí s nízkou porodní
hmotností). Dr.Jílek připravil návrh dopisu Národní imunizační komisi MZ ČR (NIKO),
který byl rozeslán do e-mailové konference ČSAKI. Doc. Petrů odeslal dne 6.5. 2013 tento
dopis Hlavnímu hygienikovi ČR Dr. Valentovi. Obdržel odpověď dr.Valenty s poděkováním
za podnět, který NIKO projedná na dalším zasedání.
2. Program XII. setkání dětských alergologů a klinických imunologů v Telči (7.-9.6. 2013):
Doc. Petrů seznámil výbor s programem jednotlivých bloků konference (Úvodní přednášky,
Diagnostika, Imunoterapie a imunomodulace a Varia).
3. Program pracovních schůzí v září a říjnu 2013:
• 12. září 2013 pracovní schůze společně s ČIS. Téma: Mozek a nervy - stále ještě
imunologicky privilegované orgány? Koordinace prof.Barůňková a prof. Šedivá. Program: M.
Novák (Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava): Vakcína proti Alzheimerově nemoci: tau protein nebo beta
amyloid?; A. Šedivá (Ústav imunologie 2.LF UK, Praha): Imunoglobuliny v léčbě Alzheimerovy nemoci. V.
Král (Zdravotní ústav, Ústí n. Labem): Autoprotilátky proti aquaporinu a jejich klinický význam; Z. Libá a kol.
(Klinika dětské neurologie, 2.LF UK, Praha): Anti-N-metyl-D-aspartát receptorová encefalitida - principy
imunosupresivní léčby, nové terapeutické možnosti; V. Sebroňová a kol. (Klinika dětské neurologie, 2.LF UK,
Praha): Anti-N-metyl-D-aspartát receptorová encefalitida - těžká, dlouhá, ale nikoliv beznadějná a E. Havrdová
(Neurol. klinika 1.LF UK a VFN, Praha): Co nového víme o roztroušené skleróze.

• 10. říjen 2013. Doc. Petrů domluvil konání odborného semináře ve spolupráci s firmou
Shire. Téma: Urtikárie a angioedém. Koordinace: V. Petrů a I. Krčmová. Program: A.

Machovcová (Dermatovenerologické odd. FN Motol, Praha): Kopřivka – problém našich ordinací; R. Hakl
(Ústav imunologie FN a LF Brno): Analýza průzkumu hereditárního angioedému v ČR; I. Krčmová (Ústav
imunologie a alergologie FN a LF Hradec Králové); Angioedém hereditární (data z registru) a P. Kuklínek
(Ústav imunologie FN a LF Brno): Angioedém získaný.

4. Účast ČSAKI na National Society Village během 32. kongresu EAACI+WAO v Miláně (22.26.6. 2013). Připraven poster ČSAKI a ČIPA, expozici bude zajišťovat Mgr. Kovařík.
Vyžadováno povinné pojištění 90,-EUR, které bylo uhrazeno vědeckým sekretářem prof.
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Litzmanem. Výbor schválil prof. Litzmanovi úhradu částky ve výši 2 348,-Kč z prostředků
ČSAKI.
5. Příprava na 30. sjezdu SSAKI/ČSAKI v Bratislavě (25.-28.9. 2013). Probíhají přípravy
sjezdu, termín přihlášek k aktivní účasti je 20.6. 2013.
6. Konference alergologů a pneumologů pečujících o dospělé pacienty, Tábor (29.-30. 11.
2013), pořádaná ve spolupráci s firmou Takeda. Doc. Petrů informuje o jednání o ekonomickém
zajištění akce, jejíž rozpočet je vysoký a nebude moci být firmou zajištěn. Pracovník firmy
Takeda Mgr. Fiurášek přišel s návrhem akci zrušit. Výbor vyslovil souhlas s možností zrušit tuto
akci. Podle následné informace doc. Petrů byla konference po dohodě s firmou Takeda zrušena.
7. The 2nd Joint Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology.
Opatia, Chorvatsko. Kongresu se zúčastní prof. Stříž a byl výborem ČSAKI pověřen jednáním o
eventualitě pořádání dalšího sjezdu v Praze.
8. Volby do výboru ČSAKI. Výbor projednal dopis předsedkyně volební komise dr.Vernerové ze
dne 20.5. 2013 s návrhem na zrušení volebního kola voleb.
8.1. V úvodu Doc. Petrů zrekapituloval dosavadní průběh voleb: Volby byly vyhlášeny v lednu
(viz bod 7. zápisu ze dne 10.1.2013) jako volby jednokolové, návrhové kolo bylo nesprávně
pracovně nazýváno 1. kolem a volební kolo 2. kolem voleb. Výbor zvolil tříčlennou volební
komisi ve složení: MUDr. Eva Vernerová, MUDr. Lenka Sedláčková a Květa Pallová.
Volební komise zvolila za předsedkyni Dr. Vernerovou. Výzva členské základně k podávání
návrhů na kandidáty do výborů byla odeslána v únoru (viz bod 6. zápisu zde dne 14.2.
2013). Termín ukončení návrhového kola byl 28.2. 2013 a termín ukončení volebního kola
18.5. 2013.
8.2. Předseda revizní komise prof. Stříž vyslovil stanovisko revizní komise: Volby probíhají v
souladu s §7 odst.4, písmeno i) Stanov ČLS JEP a Volebním řádem ČLS JEP a nedošlo k
porušení zákonů ČR. Upozornil dle Volebního řádu na nutnost oddělení kandidátek do
výboru OS a do revizní komise OS.
8.3. Předsedkyně volební komise Dr. Vernerová podala vysvětlení: V době po rozeslání
volebních lístků byly zjištěny 3 chyby (neuvedení prof. Pohunka na kandidátku výboru,
Mgr. Šipka omylem zařazen na kandidátku Sekce laborantů a zařazení kandidáta Sekce
laborantů, který neudělil s kandidaturou souhlas). Volební komise se usnesla volební kolo
zrušit a informovala o tomto dopisem předsedu ČSAKI doc.Petrů. Volební kolo nebylo
vyhodnoceno.
8.4. Výbor OS po diskusi potvrdil zrušení volebního kola a rozhodl, že opakování volebního
kola proběhne z důvodu zjednodušení organizace volby odděleně: Volby do výboru ČSAKI
a do revizní komise v termínu říjen 2013 a volby do sekcí v listopadu 2013.
8.5. Výbor rozhodl dle §1 odst. 3) Volebního řádu ČLS JEP o vypracování Volebního řádu
organizační složky. Volební řád ČSAKI bude obsahově shodný s Volebním řádem ČLS JEP.
Vypracováním Volebního řádu ČSAKI je pověřen doc.Petrů, který jej po právní konzultaci
zašle ke schválení předsednictvem ČLS JEP.
8.6. Výbor upozorňuje členskou základnu ČSAKI, že podmínkou pro obdržení volebních lístků
(a další běžné korespondence) jsou zaplacené členské příspěvky a správné údaje v členské
evidenci na sekretariátu ČLS JEP. Kontrola zasílacích údajů (poštovní a e-mailová adresa)
resp. nahlášení případných změn je povinností každého člena ČLS JEP.
9. Výbor projednal dopis skupiny privátních alergologů ze dne 1.6. 2013, který výboru OS
předal dr.Kočí.
9.1. Výbor projednal v dopise uvedený požadavek na změnu (rozšíření) volební komise. Tento
požadavek výbor rozhodl neakceptovat, neboť skupina privátních alergologů není nižší
organizační jednotkou dle §4 odst. 3 Stanov ČLS JEP.
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Výbor zároveň potvrdil současné složení volební komise, která byla zvolena v souladu s
Volebním řádem ČLS JEP.
9.2. Výbor dále rozhodl o zveřejnění dopisu skupiny privátních alergologů a odpovědi výboru.
10. Přehled hospodaření ČSAKI v roce 2012. Dr.Jílek zaslal přehled hospodaření ČSAKI v roce
2012, který výbor schválil. Dr. Jílek dále informoval přítomné, že problém nevystavených faktur
ekonomickým odd. sekretariátu ČLS JEP za garance ČSAKI v roce 2011 byl vyřešen. Všechny
faktury za garance byly v r. 2012 vystaveny dodatečně a jsou proplaceny.
11. Doc. Petrů informoval o dopise MUDr. J. Nováka z 21. května 2013, ve kterém požádal
výbor ČSAKI o projednání materiálů z 12. ročníku Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli (17.18.5. 2013). Jedná se o publikaci "Astma a alergie z různých pohledů. Suplementum.", ve které
jsou uvedeny články jediného autora MUDr. J. Nováka. Publikace byla předána účastníkům
konference společně se sborníkem abstrakt. Výbor k tomuto dokumentu vydal následující
stanovisko:
11.1. Výbor se zcela distancuje od publikace "Astma a alergie z různých pohledů.
Suplementum.", která neoprávněně vzbuzuje dojem, že byla vydána s garancí ČSAKI. Ta
byla udělena pouze pro odbornou konferenci "12. ročník Setkání lékařů ČS a SR v
Litomyšli". Na obálce navíc vydaného Suplementa, které s uvedenou akcí nijak nesouvisí,
je neoprávněně uvedeno jméno ČSAKI ČLS JEP a neoprávněně byla uvedena i jména
garantů, kteří nejsou autoři textů, neměli možnost se s texty seznámit ani nevyslovili
souhlas s uvedením svých jmen jako garantů této publikace.
11.2. Přítomní členové výboru se na místě seznámili s některými pasážemi dokumentu a
konstatovali, že v dokumentu jsou uvedena zavádějící data a tvrzení, která v některých
ohledech dokonce poškozují obor AKI, napadají ČSAKI a poškozují její dobré jméno a
odbornou věrohodnost.
11.3. Členům výboru bylo doporučeno seznámit se s celým obsahem dokumentem "Astma a
alergie z různých pohledů. Suplementum", aby mohl být na příští schůzi navržen další
postup.
11.4. Vzhledem k tomuto nepochybnému zneužití garance ČSAKI Dr. Novákem k distribuci
vlastních subjektivních názorů rozhodl výbor o sankci v podobě neudělení garance akci
"Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli" v roce 2014.
11.5. Výbor doporučil předsedovi ČSAKI zvážit právní kroky vůči dr. Novákovi vzhledem k
nepochybnému poškození dobrého jména společnosti.
12. Výbor na základě tohoto selhání člena ČSAKI výbor rozhodl o všeobecném zpřísnění
kritérií pro udělování garancí všech odborných akcí.
13. Doc. Petrů obdržel dopis z MZ týkající se Indikačního seznamu pro lázeňskou péči. MZ ČR
uznává nezastupitelnost péče a upozorňuje na tento nový seznam indikací.
14. Doporučený postup pro léčbu anafylaxe při anestezii. Doc. Průcha se za ČSAKI zúčastnil
přípravy tohoto dokumentu, který byl rozeslán do e-mailové konference.
15. Cena Dr. J. Lišky za rok 2012: přihlášeny 3 původní práce a 2 monografie. Přihlášené práce
budou doručeny na pracoviště předsedy komise pro udílení Ceny Dr. J. Lišky Dr. V. Krále.
16. Příprava 31. sjezdu ČSAKI a SSAKI, který se bude konat 15.-18. 10. 2014 v Ostravě. Doc.
Bystroň na žádost organizační agentury SOLEN požádal výbor o rozhodnutí o místě konání
Sjezdu v Ostravě. V úvahu připadají 2 alternativy: Hotel Clarion a multifunkční hala GONG.
Výbor se zatím nevyjádřil. Předseda Dr. Petrů oznámil výboru, že v týdnu od 10.6. navštíví
Ostravu a spolu s předpokládaným prezidentem Sjezdu Dr.Lochmanem zváží obě alternativy a
doporučí výboru ke schválení vhodnější variantu.
17. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková uvedla, že nejsou žádné nové
zprávy ze SLI.
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18. Informace ze Sekce laborantů: O. Jůzová informuje:
• Výbor Sekce laborantů zaslal dne 26.3.2013 dopis s odmítavým stanoviskem k návrhu MZ
ČR na zrušení Specializačního vzdělávání zdravotních laborantů a jeho nahrazení
Akreditovaným funkčním kurzem. K témuž problému byl jménem výboru ČSAKI dne 15.4.
2013 odeslán doc. Petrů dopis se zamítavým stanoviskem k plánovanému zrušení
Specializačního vzdělávání zdravotních laborantů.
• Úspěšně proběhla VIII. Jednodenní konference imunologických laborantů dne 8.4. 2013 v
Pardubicích na téma Autoimunitní onemocnění GIT a Kolorektální karcinom.
19. Informace ze Sekce sester: Bc. Voříšková informuje: Sekce sester ČSAKI pořádala v prvním
pololetí roku 2013 dvě celonárodní konference zařazené do kreditního systému celoživotního
vzdělávání NLZP
• 2.3.2013 proběhla 6. Konference sester, Praha FN Královské Vinohrady. Téma: Náš pacient
jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče. Konference se zúčastnilo 79
všeobecných zdravotních sester z toho 9 s aktivní účastí. Program byl zaměřen v prvním bloku
zejména na problematiku anafylaxe a s ní spojená témata. Posluchačky se seznámily s novým typem injekčního
autoinjektoru adrenalinu a prakticky si mohly tento typ vyzkoušet. Druhý blok byl zaměřen na problematiku
nemocí dýchacího ústrojí - pacienty s asthma bronchiale, správné provádění vyšetřovacích metod plicních
funkcí, další možná vyšetření u takto nemocných a prevenci zaměřenou proti kouření.

• V. Konference sester, Praha. Téma: Nové poznatky v alergologii a klinické imunologii. Počet
účastněných sester: 87. Program byl zaměřen nejen na nové léčebné postupy v oboru alergologie a klinické
imunologie a ošetřovatelskou péči o pacienty naší specializace, ale také na problematiku laboratorních
vyšetření, se kterými se sestry AKI setkávají v denní praxi. Sestry byly seznámeny s moderními laboratorními
metodami zaváděním biočipové technologie v laboratorní diagnostice.

• Stále docházejí další přihlášky Certifikovaného kurzu pro alergologické sestry s názvem:
„Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými
stavy“. Po přihlášení potřebného počtu nových zájemkyň o studium se zahájí 3 cyklus kurzu.
20. Různé:
• Doplnění Správní rady ČIPA. Končí členství členům správní rady dr.Kočímu a dr.
Fuchsovi, kteří se rozhodli dále ve správní radě ČIPA nepracovat. Výbor doporučil za nové
členy Správní rady ČIPA dr. Gutovou a dr.Richterovou (Třebíč).
• Byl tlumočen vzkaz vedoucího redaktora Alergie prof.Špičáka: Garanti jednotlivých
odborných akcí ČSAKI by měli oslovovat autory k publikaci kvalitních přednášek v časopise
Alergie.
• Doc. Petrů spolupodepsal Otevřený dopis předsedkyni PS PČR M.Němcové "Nekuřácké
uzavřené veřejné prostory" ze dne 26.března 2013.
• Doc. Petrů informoval výbor o odeslaných hodnotících zprávách pro SUKL. Zprávy jsou
vypracovávány ve spolupráci s pneumology, poslední bylo vyjádření k přípravku
omalizumab.
21. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Katarina Dítětová (AKI s.r.o., Vinohrady 8, Brno); MUDr. Petr Kubec
(Alergosan s.r.o., Tylova 655/13, Litoměřice); MUDr. Jana Slavíčková (Oblastní nemocnice
Kolín, a.s.) MUDr. Martina Doubková (Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno - Bohunice).
Sekce sester: Mgr. Ludmila Rybová (Hornmed s.r.o., Charbulova 8, Brno)
22. Příští schůze výboru se uskuteční v Nemocnici Na Homolce dne 12. září 2013 v 9:00 hod.
Zapsal: D. Jílek

E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : CSAKI@LFP.CUNI.CZ

