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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 10. října 2013 
 
 

Přítomni:  Seberová, Bartůňková, Novotná, Petrů, Rybníček, Litzman, Marečková, Fuchs, Panzner, 
Čáp, Bystroň, Král, Jílek, Lochman, Šimoníčková. 

Omluveni: Krčmová, Pohunek, Stříž, Voříšková, Jůzová. 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 12. září 2013 

• ad bod 12, odst. 3. zápisu ze dne 12. 9. 2013: Dopis Dr. Kubalovi upozorňující na uvádění 
dat z Pylové informační služby na jeho webu www.pyly.cz bez uvedení zdroje. 

• ad bod 12., odst. 7. zápisu ze dne 12. 9. 2013: Dr. Sedláčková připravila překlad dotazníku 
EAACI k lékové alergii. Doc. Petrů jej rozeslal do mailové konference výboru ČSAKI a po 
diskusi byl text přijat. Prof. Litzman jej zašle na web EAACI a doc. Petrů zajistí vyvěšení na 
www.csaki. Výbor odsouhlasil pro dr. Sedláčkovou odměnu ve výši 3000,- formou dohody o 
provedení práce 

• ad bod 12, odst. 2. zápisu ze dne 12. 9. 2013: Doc.Petrů obdržel informaci o jednání na 
VZP dne 18.9. 2013 o odborných kritériích pro segment ambulantních specialistů pro období 
od 1.1. 2016, kterého se za ČSAKI zúčastnili dr.Sýkora a dr. Peychl. Oficiální zápis z tohoto 
jednání však obsahuje body, které se na schůzi neprojednávaly. Dr. Sýkora odeslal 
nesouhlasné stanovisko k tomuto zápisu. Nutno vyčkat dalšího vývoje. 

 

2. Program odborného semináře 10. října 2013. Pořádán 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. 
 

3. Program pracovní schůze 14. listopadu 2013. Téma: Doporučené postupy v diagnostice 
alergie. Koordinace: T. Kočí a M. Fuchs. Program: T. Kočí: Doporučené postupy včera a dnes; E. Seberová: 
Diagnostika inhalační alergie; L. Sedláčková: Doporučené postupy v diagnostice alergie na léky; M. Fuchs: Je 
reálné, aby se potravinová alergie řídila nějakými pravidly? P. Kučera: Doporučený postup v diagnostice hmyzí 
alergie a D. Mlynářová: Doporučené postupy a lege artis - profesní odpovědnost. 
 

4. Hodnocení sjezdu SSAKI/ČSAKI v Bratislav ě (25.-28.9. 2013). Výbor ČSAKI vyjádřil 
pochvalné hodnocení sjezdu. Doc. Petrů napíše dopis výboru SSAKI s poděkováním za úspěšný 
průběh společného sjezdu.  
 

5. Příprava 31. sjezdu ČSAKI a SSAKI, který se bude konat 15.-18. 10. 2014 v Ostravě. 
RNDr. Ivo Lochman zaslal do mailové konference návrh na strukturu programu. Možno počítat 
se 3 paralelními sály s možností využití dalších sálů s menší kapacitou. Výbor ustanovil 
programový výbor ze členů ČSAKI ve složení: Stříž, Bartůňková, Bystroň, Čáp, Marečková. 
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Záštitu nad konáním sjezdu převezmou: Magistrát města Ostravy, Fakultní nemocnice Ostrava, 
Lékařská fakulta Ostravské university a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 
 

6. Preskripční omezení fixních kombinací pro léčbu astmatu. Informuje doc. Petrů: Dne 21.10. 
2013 proběhne jednání odborných společností ČSAKI, pneumologické společnosti a společnosti 
prakt. lékařů. Výbor po diskusi doporučil zastávat stanovisko shodné s ČSPF ČLS JEP  - 
ponechat indikaci i preskripci na specialistech oborů. Výbor pověřil k účasti na jednání doc. 
Petrů a doc. Čápa.  
 

7. Pracovní skupiny ČSAKI.  Výbor rekapituloval doposud neformálně fungující pracovní skupiny 
v některých oblastech alergologie a klinické imunologie. Schváleno bylo ustanovení pracovních 
skupin pro lékovou alergii, potravinovou alergii, primární imunodeficience a hereditární 
angioedém. Počet těchto skupin může být v budoucnu rozšířen. Byli jmenováni koordinátoři 
pracovních skupin, kterým se budou moci přihlásit zájemci o práci v těchto skupinách:   
•••• Potravinové alergie: MUDr. Martin Fuchs  (mfuchs@centrum.cz) 
•••• Lékové alergie: MUDr. Lenka Sedláčková (lenka.sedlackova@homolka.cz)  
•••• Primární imunodeficience: Prof. MUDr.Jiří Litzman CSC. (jiri.litzman@fnusa.cz)  
•••• Hereditární angioedém: prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. (irena.krcmova@fnhk.cz) 
 

8. Cena Dr. J. Lišky za rok 2012: Informuje Dr.Král o rozhodnutí komise pro udělování této 
ceny: i/ Kategorie monografie: V. Petrů a kol.: Dětská alergologie, Mladá fronta, Praha 2012;    
ii/ Kategorie původních prací: článek „B-lymphocyte Subpopulation in Patients with Selective 
IgA Deficiency“ autorů J. Nechvátalová, Z. Pikulová, D. Štikarovská, S. Pešák, M. Vlková a J. 
Litzman. J. Clin. Immunology, 32, 2012, s, 441-448. Diplomy budou předány na prosincové akci 
ČSAKI (12.12.2013), finanční odměna á 25.000 Kč bude hrazena z účtu ČSAKI. 
 

9. Doc.Petrů informuje o návrhu novelizace Seznamu zdravotních výkonů (tzv. kultivace 
Sazebníku): V odbornosti 207 jsou bodová hodnocení o 1/3 nižší, ale hodnocení výkonů se 
vypočítává také z času. Doc. Petrů oslovil T.Kočího, jako výborem potvrzené osoby ve věci 
kultivace sazebníku, který odpověděl mailem dne 9.10., že obavy nejsou na místě. 
 

10. Doc. Petrů informoval o dalším vývoji kauzy MUDr. J. Nováka. Dr. Novák požádal o 
schůzku, výbor se rozhodl pozvat dr. Nováka na příští schůzi výboru  

 

11. Volby do sekcí ČSAKI prob ěhnou v listopadu 2013. Dr Marečková potvrdila, že kandidátka 
do výboru SLI je připravena. Uzávěrka volby do sekcí bude 22.11.2013. 

 

12. Granty na sjezd EAACI Kodaň (7.-11.6.2014). Výbor odsouhlasil udělování cestovních grantů 
členům ČSAKI ve věku do 35 let ve výši:  

• grant 25.000.-Kč pro aktivní účast na kongresu EAACI, 
• grant 10.000,-Kč pro aktivní účast osobě, která získá cestovní grant EAACI, 
• grant 25.000,-Kč pro uchazeče o složení evropské zkoušky z alergologie a klinické 

imunologie.  
Dále výbor schválil MUDr. Zitu Chovancovou Ph.D. za členku „EAACI Junior Members 
Working Group“.  
 

13. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:  
• Hodnocení přípravy novely Sazebníku (tzv. kultivace Sazebníku). Výbor SLI obdržel 

připomínky pracovníků z HLA laboratoří. V přípravě je dopis s odpovědí. Dále nutno napsat 
dopis mikrobiologické společnosti ČLS JEP s vyjádřením k uvedení nositelů sdílených 
výkonů, kde jsou v návrhu novely uvedeni lékaři na prvním místě (index L2). Je to v rozporu 
s verzí ČSAKI jako původní autorské společnosti výkonů infekční imunity (odbornost 813), 
kde byl uveden na prvním místě JVŠ (index J2). 

• Schválení supervizorů jednotlivých cyklů SEKK v oboru AKI, doc. Petrů podepsal seznam 
jmenovaných osob. 
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14. Různé: 
• Doc.Petrů informuje o životním jubileu prof. Ivo Hány - 85 let. Bude zmíněno na příští 

pracovní schůzi. 
• Dr. Jílek předal informaci z Hradeckých vakcinologických dnů, které se konaly ve 

dnech 3.-5.10. 2013, kde zazněla informace, podle které by ČSAKI měla vydat stanovisko k 
očkování dětí s nízkou porodní hmotností. Výbor potvrdil, že nikdy neobdržel žádost o 
vydání odborného stanoviska OS k této věci. Dr. Jílek pověřen předáním této informace 
výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS). 

• Doc. Bystroň podal informaci o přípravě XIX. dnů RAPPL, které se budou konat ve 
dnech 16.-18. 1. 2014 v Karlově studánce. Programovými body budou: Anafylaxe a život  
ohrožující stavy, alergie na léky, alergie na kontrastní látky, slizniční a bronchiální 
hyperreaktivita, chronická únava a recidivující infekce. Program bude upraven podle 
přihlášek k aktivní účasti. 

• Doc. Čáp informuje o nadějné situaci ohledně příspěvku MZ ČR na provoz Pylové 
informační služby v roce 2014. 

• Výbor OS projednal současný neutěšený stav úhrady vyšetření pacientů s alergií na 
léky. Doporučil přípravu speciálního výkonu pro testaci lékové alergie na PNC. Přípravou 
byl pověřen Doc. Čáp. 

• Doc. Petrů podal informaci o průběhu certifikovaného kurzu v oboru „Specifická 
ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“. Kurz 
bude končit na jaře 2014, pro termín závěrečných zkoušek byl navržen červen v období 
jarních atestací lékařů a VŠ. V dubnu 2014 se bude rovněž otevírat 3. turnus tohoto kurzu. 

 

15. Noví členové ČSAKI:  

Lékaři: MUDr. Stanislava Mlčochová (Ordinace pro alergologii a klin.imunologii a int.lékařství, 
Praha 8); MUDr. Daniel Sýkora (Chrudimská nemocnice, a.s., Chrudim); MUDr. Tomáš Satrapa 
(Praha 9) a MUDr. Jiří Novák (Nemocnice Strakonice, a.s., interní oddělení a klinická 
biochemie, Srakonice). 
Sekce sester: Bohuslava Kudlíková (Alergologie – imunologie, Znojmo); Věra Nekulová 
(Alergologie – imunologie, Znojmo). 
 

16. Příští schůze výboru se uskuteční 14. listopadu 2013 v 9:00 hod. v Lékařském domě v Praze. 
 

Zapsal: D. Jílek 


