ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 10. listopadu 2011

Přítomni: Petrů, Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Král, Kočí, Litzman, Marečková, Novotná,
Panzner, Pohunek, Rybníček, Seberová, Stříž, Voříšková, Šimoníčková
Omluveni: Krčmová, Jílek, Jůzová
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 10 zápisu ze dne 10. 11. 2011: Rozpočet na rok 2012 odeslal doc. Petrů na
sekretariát ČLS JEP.
2. Program pracovní schůze dne 10. listopadu 2011: Téma: Opakovaně nemocný pacient. místo
konání Praha, Lékařský dům. Koordinátoři: T.Kočí a M. Fuchs . Sponzorují firmy, Nycomed, IBI,
Pierre-Fabre a S+D Pharma. Program: M. Fuchs: Úvod. Opakovaně nemocný pacient – kdo to je; P. Horník:
Opakovaně nemocné dítě v ORL ordinaci; A. Poloučková: Často nemocné dítě ve FN Motol; Z. Humlová: Často
nemocný dospělý pacient v naší ordinaci; M. Fuchs: Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a T. Kočí: Závěr. Co
s tím - o vědomostech a odvaze.

3. Program pracovní schůze dne 15. prosince 2011: Téma. Předvánoční setkání, místo konání
Kongres.sál Nemocnice Na Homolce, začátek v 16 hodin. Program: 1. Udělení ceny dr. Lišky a
čestného členství ČSAKI, 2. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.: Buněčná terapie dnes a zítra, 3.Mgr. Jakub Dvořáček:
Etika vztahu lékaře a farmaceutické firmy. 3. Mons.ThLic.Tomáš Holub, PhD. Nutnost volit menší zlo ve světle
vánoční zvěsti, 4. Adventní koncert sboru Piccolo coro & Piccola orchestra (řídí MgA. M. Valášek, PhD.).

K 1. bodu programu Doc.Bystroň připraví krátké CV MUDr. Urbanové a Dr.Král pozve laureáty
ceny Dr.Lišky (kolektiv autorů z FN U sv.Anny, Brno).

4. Lednová pracovní schůze (12.1. 2012): Téma: Orgánově specifické autoimunity, program
připravit co nejdříve (kredity) – dr.Marečková dodá do konce listopadu.
5. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: Na lednovou schůzi výboru
bude opět pozvána Dr.Absolonová, je nutné sestavit programový výbor – témata + určení
jednotlivců, co kdo bude mít na starost. Na schůzi v prosinci prof. Bartůňková, doc.Bystroň a
prof.Litzman donesou programy minulých sjezdů a dle toho se sestaví návrh programu.
6. Hodnocení sjezdu v Košicích – doc.Petrů zaslal děkovný dopis doc.Vrlíkovi, předsedovi
SSAKI, celkové hodnocení vyznělo pozitivně, někteří členové výboru kritizují prolínání
firemních přednášek s jinými sděleními, dr.Kočí připomínkuje nutnost odlišování odborných
sdělení od firemních
7. Problematika udělování akreditací pro postgraduální vzdělávání v oboru AKI. Informuje
doc.Petrů - dříve komise jednala na MZ, nyní dohoda elektronická, zatím shoda vždy byla, nyní
diskuse kolem pracoviště dr. Lahovského - nedoporučeno udělení akreditace.
8. Problematika lékové politiky – prof.Švihovec žádá o potvrzení současných členů nebo
jmenování nových do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv (KLPKL).
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Potvrzeni současní členové: prof. Litzman, prof. Špičák a doc. Petrů
Řešena problematika léků volně prodejných – je názor, že by měla ČSAKI tuto skutečnost
připomínkovat- doc.Petrů bude kontaktovat prof.Švihovce.
9. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: informují dr.Marečková a dr. Král:
• Dr. Marečková informuje o dotazu NZZ biochemické laboratoře ze Zruče nad Sázavou ve
věci výjimky se sdílení kódu 91189 (celkové IgE). Vyjímka nebyla dovolena.
• Dr.Král podal informaci o jednání Komise pro medicínské laboratoře ČIA o.p.s. Mezi jinými
diskutována problematika EHK pro systémy kvality a členům komise položena otázka
akceptovatelnosti využívání "call center" pro sdělování výsledků laboratorních vyšetření.
10. Udělování atestací nelékařům bez atestační zkoušky, informuje prof. Stříž: MZ ČR udělilo
specializovanou způsobilost bioanalytičce Mgr. Pavlové, aniž by měla složenou atestaci,
Prof.Stříž informuje, že lze dle zákona v případě, že jednotlivec má vědecký titul PhD. a
splněnou délku praxe, je možné výjimečně přiznat specializovanou způsobilost.
11. Dopis od dr.Lochmana – Žádost o informaci k provádění této léčby i.v. gamaglobuliny (IVIG)
v Moravskoslezském kraji (MsK) s dotazem, kdo může a má povinnost v MsK aplikovat IVIG.
Diskuse -všeobecný názor je, že aplikovat možno z odborného hlediska na každém pracovišti,
které je vybaveno pro zvládnutí akutního šokového stavu současně s dostupností ev. krátkou
dojezdovou vzdáleností urgentní pomoci. Léčba IVIG by obecně měla být centralizovaná,
problematiku v MsK musí řešit zdravotní rada kraje - odpověď napíše doc.Petrů
12. Problematika boje proti kuřáctví, řešeno na úrovni Evropského parlamentu, informuje
doc.Panzner –přišla informace ze zahraniční, že jako jediná ČR brání přijetí důležitých závěrů a
žádost o pomoc v řešení, byla kontaktována dr. Králíková, věc se řeší, t.č. není nutno se
angažovat.
13. Problematika privátních alergologů: dr.Kočí: neprobíhají žádná jednání na úrovni MZ ĆR.
14. Návrh na členství v oborových atestačních komisích pro MZČR – Za ČSAKI: Špičák, Petrů,
Bartůňková, Panzner, Stříž, Litzman, Rybníček, Bystroň, Čáp, Kučera. Doc.Petrů pošle
vyjádření Mgr. Stříbné.
15. Certifikovaný kurz pro alergologické sestry. A. Voříšková informuje: PhDr. Mádlová
ukončila k 31.10. 2011 činnost v IPVZ a předala agendu k žádosti o akreditaci kurzu pro sestry
náměstkovi IPVZ Štolbovi. A. Voříšková má pracovní schůzku s náměstkem Štolbou v pondělí
14.11.2011 k dojednání posledních administrativních požadavků ze strany MZČR. Vzhledem k
žádanému termínu zahájení kurzu od ledna 2012 je nutné prosadit projednání a schválení na
prosincovém zasedání akreditační komise. Cenová kalkulace je zatím vysoká, bude snaha o
snížení ceny kurzu.
16. Žádost na účast v konkurzu na místo přednosty Ústavu imunologie a alergologie LF
v Hradci Králové, za ČSAKI delegována prof. Bartůňková.
17. Zahraniční služební cesta: Výbor odsouhlasil proplacení nákladů na účast na sjezdu
SSAKI+ČSAKI v Košicích v říjnu t.r. ve výši 5400 Kč dvěma členům výboru (doc.Petrů a
J.Šimoníčková). Požadavky na finanční vyrovnání ostatních účastníků - členů výboru bude
každý řešit individuálně s pokladníkem dr. Jílkem.
18. Výbor ČSAKI definitivně odsouhlasil archivaci www stránek ČSAKI Národní lékařskou
knihovnou. Webmaster Meditorial s tímto postupem souhlasí.
19. Problémy financování Pylové informační služby – informuje dr. Král a doc.Rybníček – pylová
informační služba – finance, navázání partnerství s fi Zepter, doc.Čáp sehnal finance na provoz
stávající funkci PIS, nejde tentokráte přes ČIPA, ještě není jasné financování jednotlivých stanic.
Doc.Čáp informuje o jarním jednání s náměstkem MZ Dr. Vítem a Dr. Šedivou - poslední
rozhodnutí, že se peníze se seženou a PIS fungovat bude. Současné náklady jsou nyní cca
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400 000,-Kč. V současné době není systém financování stanic do všech detailů známý. Např.v
Ústí nad Labem jsou stanice dle dr.Krále financovány z prostředků zdravotního ústavu.
20. Vzdělávací akce organisované firmami a garantované ČSAKI – proběhla rozsáhlá diskuze o
principech garantování, nedospělo se k jednotnému závěru, bude diskutováno na dalších
zasedáních výboru. Doporučeno, aby vzhled pozvánek se odlišoval od vzhledu pozvánek na
pracovní schůze.
21. Noví členové ČSAKI:
• Lékaři: MUDr. Eva Rydlová Eva (Immunoflow, Praha), MUDr. Mária Beníšková Demská
(Plicní středisko, Teplice), MUDr. Zuzana Kozumplíková (FN u sv.Anny, Brno) a MUDr.
Martina Jobová (FN Brno).
22. Příští schůze výboru se uskuteční v Nemocnici Na Homolce 15.12. 2011 od 11:30.
Zapsala: J. Šimoníčková
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