
Zápis ze zasedání výboru ČSAKI  ze dne 11. listopadu 2010

Přítomni: Bartůňková, Seberová, Litzman, Krčmová, Bystroň, Novotná, Pohunek, Čáp, Fuchs, 
Jílek, Petrů, Stříž, Šimoníčková, Jůzová, Král, Panzner, Voříšková.

Omluveni: Rybníček, Kočí, Marečková.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI: 

● Ad bod 12 zápisu z  9.9. 2010: Doc. Petrů podal dne 12.10. 2010 podnět na sekretariát ČLS 
JEP k proplacení Cen Dr. Josefa Lišky.

2. Program odborného jednání dne 11. listopadu 2010.  Místo konání:  Lékařský dům, Praha. 
Téma:  Profesní  problematika  v alergologii.  Koordinace  B.  Novotná  a  M.  Teřl.  Program:  D. 
Pelclová: Úvod do problematiky chorob z povolání se zaměřením na alergózy; Z. Fenclová: Statistika profesních 
onemocnění - alergóz  a jejich vývojové rysy.  Zdravotníci  a nemoci z povolání; P Klusáčková: Možnosti časné 
diagnózy profesionálního astmatu a rýmy; B. Novotná: Alergologická praxe -  riziko vzniku chorob z povolání?; M. 
Teřl:  Role alergologa  v diagnostice  profesního  astmatu a  D.  Pelclová:  Nemoci  z  povolání  -  trendy,  novinky z 
kongresu ERS v Barceloně.

3. Program příští  pracovní  schůze  9.  prosince  2010.  Místo konání:  Nemocnice  Na Homolce 
Téma: Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů. Program: J. Kejsek: Alergický zánět 
– jsou jeho kořeny ve vrozené imunitě? M. Vácha:  Etické problémy počátku života. P.  V. Kodet:  Předvánoční 
zamyšlení. Adventní koncert sboru Piccolo coro end  Piccola orchestra (řídí M. Valášek).

4. Hodnocení XXVII. sjezdu ČSAKI / SSAKI v Olomouci. Doc. Petrů vyslovil pochvalné uznání 
za výborný průběh sjezdu. Doc.  Bystroň  seznámil  výbor OS s faktickými  údaji  o proběhlém 
sjezdu. Registrováno 1 119 účastníků – 152 ze Slovenské republiky (789 lékařů, 127 sester, 35 
laborantů,  7  studentů  a  161 vysokoškoláků  –  nelékařů).  V rámci  Sjezdu  se  uskutečnilo  101 
přednášek v 13 odborných sekcích (včetně samostatné sekce sester a laborantů) a 8 firemních 
sympóziích a 60 nástěnkových prezentací.

5. Sjezd ČSAKI a SSAKI v roce 2012. Doc. Petrů informuje, že byl osloven agenturou Guarant 
s nabídkou k uspořádání sjezdu. Výbor schválil místo konání sjezdu: Liberec, centrum Babylon. 
Doc. Petrů bude v této záležitosti kontaktovat dr.Rozkovce a dr.Absolonovou. Výběr agentury 
výbor projedná na příští schůzi. 

6. Schválení rozpočtu na rok 2011. Výbor schválil rozpočet na rok 2011.

7. Prezentace firmy CERTIMA - Registr alergické rýmy. Výboru nabídku na zřízení registru 
alergické  rýmy  představil  ředitel  společnosti  p.  Pavel  Němejc  a  MUDr.  Rolando  Arias. 
Vlastníkem registru je nadační fond Homo Homini Homo. Financování fondu je vícezdrojové. 
Od  ČLS  JEP  nebudou  požadovány  žádné  finanční  vstupy.  Publikační  práva  jsou  odborné 
společnosti. Výbor vyslovil podmíněnou podporu projektu s tím, že o definitivní garanci ČSAKI 
bude rozhodnuto po zhodnocení zkušeností k datu 30.6.2011.
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8. Návrh delegátů na sjezd ČLS a návrh zástupce ČSAKI do výboru ČLS JEP. Sjezd se bude 
konat 30.1.2011 v ÚVN Praha - Střešovice.  Výbor OA schválil  tyto  delegáty na sjezd: Doc. 
Petrů, prof.Špičák, Dr. H. Marečková. Dále výbor nenavrhl pro další funkční období žádného 
kandidáta do výboru ČLS JEP. Návrhy je  nutno poslat sekretariátu ČLS JEP do 30.11. 2010. 

9. Problematika postgraduálního specializačního vzdělávání sester. Informuje doc. Petrů, který 
oslovil  MZ a obdržel  odpověď Mgr.Zbyňka Podhrázkého,  s potvrzením informace  o tom, že 
specializační vzdělávání pro sestry z alergologických pracovišť podle NV č.463/2004Sb., kde je 
samostatně akreditované PSS - Ošetřovatelská péče o pacienty s alergickým a imunodeficitním 
onemocněním již novou vyhláškou NV č.31/2010 Sb. platnou od 18.2.2010 v NCO NZO v Brně 
ukončené. V současné době je možné specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče ve 
vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s 11 oborech 
mezi nimiž je i AKI – modul v rozsahu 9 hod.

Dále Mgr. Podhrázký navrhoval možnost zřízení certifikovaného kurzu. Informaci doplňuje 
A.  Voříšková:  Důvodem  zrušení  je  změna  v systému  vzdělávání  sester  a  nelékářských 
pracovníků  navrhované  MZ  ČR  vycházející  z průzkumu  potřeb  zdravotnických  zařízení  na 
rozšíření vzdělávání sester v oborech, které jsou nedostatečně pokryty (geriatrické, pro intenzivní 
péči,  psychiatrické,  („Ošetřovatelství  jako  profese  přijalo  filozofii,  že  jen na  omezený  počet 
specializovaných oborů je nutná dvouletá specializace. Specializované činnosti, které vyžadují 
úzkou specializaci, budou řešeny certifikovanými kurzy.“ (Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA)  

Výbor  doporučil  výboru  sester  připravit  informaci  k této  problematice  se  stručným 
dotazníkem k uveřejnění na www.csaki.cz pro zjištění zájmu o vzdělávání sester.

10. Granty ČSAKI pro účast na sjezdu ÖGAI ve Vídni – Výbor OS schválil a udělil cestovní 
granty  ve  výši  6500,-  Kč  těmto  členům ČSAKI:  MUDr.Pavlína  Králíčková  (Ústav  klinické 
imunologie  a  alergologie,  Fakultní  nemocnice  Hradec  Králové)  a  MUDr.  Eva  Hlaváčková 
(ÚKIA , FN u Sv. Anny, Brno).

11. Granty  ČSAKI  pro  30th  Congerss  of  the  European  Academy  of  Allergy  and  Clinical 
Immunology (EAACI), 11th-15th June, 2011, Istanbul, Turecko. Výbor OS schválil vypsání 
5 grantů á 20 000,-. Sběrem přihlášek pověřen prof. Litzman. 

12. Problematika  úhrady  tzv.  "butterfly"  jehel  nutných  pro  aplikaci  subkutánních 
imunoglobulinů,  o  problematice  informuje  prof.  Litzman,  který  byl  zároveň  pověřen 
vypracováním  dopisu  v této  věci  prof.  Švihovcovi.  Zároveň  vypracuje  návrh  dopisu 
dr.Friedmanové  s žádostí  o  prodloužení  existence  center  pro  léčbu  imunoglobulinovými 
přípravky (Subcuvia a IVIG).

13. Informace  o  centrech  pro  léčbu  přípravkem Firazyr,  informuje  Dr.  Krčmová. Jednání 
s dr.Freidmanovou z UP VZP, od 1.8. 2010 je přípravek registrován, budou zřízena 4 centra pro 
léčbu HAE: FN Praha – Motol, FN Plzeň, FN u Sv.Anny Brno a FN Hradec Králové. Nepodařilo 
se ale zatím získat její písemné vyjádření. 

14. Dárcovství krve u alergiků. Dr.Novotná informovala do mailové konference o komunikaci se 
Společností pro transfúzní lékařství ČLS JEP ve věci  dokumentu „Posuzování způsobilosti k 
dárcovství  krve   a  krevních  složek“  (DOPORUČENÍ  SPOLEČNOSTI  PRO  TRANSFUZNÍ 
LÉKAŘSTVÍ).  Výbor  doporučil  postup  podle  stanoviska,  že  alergické  onemocnění  není 
kontraindikací  transfúzního  odběru  s výjimkou  nestabilizovaných  těžkých  a  středně  těžkých 
forem alergií.

15. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: Informuje v zastoupení dr. Marečkové dr. Král: 
• v termínu  28.-29.1.  2011  proběhne  tradiční  výjezdní  zasedání  výboru  SLI  ČSAKI, 

supervizorů SEKK a posuzovatelů NASKL a ČIA našeho oboru v Krňovicích u Třebechovic 
p.O.
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• ve  vykazování  kódů  vyšetření  odbornosti  818  molekulární  genetika  bylo  dosaženo 
kompromisního  řešení:  výkony  vyšetření  týkajících  se  diagnostiky  germinálnho  genomu 
nebudou povoleny ke sdílení, ale výkony týkajících se somatického genomu ano. 

• doc.Petrů  dostal  dopis  od  NASKL  s poděkováním  za  nominaci  nových  posuzovatelů  / 
auditorů. Dne 3.12. 2010 proběhne školení nově jmenovaných osob. 

16. Různé: 
• Posouzení zdravotních výkonů z hlediska úplné či  částečné úhrady. Doc. Petrů odešle 

odpověď,  že všechny výkony odbornosti AKI (207) musí být plně hrazené.
• Problematika profesního astmatu, informuje Dr. Novotná: V periodiku Pracovní lékařství 

byl  uveřejněn  (Pracov.Lék.,  62,  2010,  č.2,  s.82-87)  „Doporučený  postup  při  diagnostice 
profesionálního astmatu v ČR“. Dr.  Novotná zpracuje  připomínky k textu a rozešle  je do 
mailové konference výboru ČSAKI.

• Proběhlo jednání o biologiku Xolair s dr. Friedmanovou – akceptován návrh na nárůst o 25 
pacientů.  VZP rovněž uhradí  léčbu nonresponderů  (případy,  kde je  přípravek Xolair  bez 
léčebného  efektu),  seznam  těchto  pacientů  připraví  centrálně  Dr.  V.Sedlák  (FN  Hradec 
Králové).

• Výbor  udělil  garanci  odbornému  semináři „Oralair  –  novinka  v léčbě  alergií“,  který 
pořádá  firma  Stallergenes  a  proběhne  v Anežském  klášteře  v Praze  dne  26.11.  2010. 
Proplacení částky 10 000,-Kč za garanci zajistí dr.Jílek. 

• Výbor udělil garanci seriálu odborných seminářů „Astma a alergie v roce 2010 a novinky 
pro rok 2011“ pořádaných firmou MSD. Garantem akce je doc. Petrů a semináře proběhnou 
ve dnech 30. 11. 2010 v Ústí nad Labem, 1. 12. 2010 v Praze, 2. 12. 2010 v Brně a 8. 12. 
2010 v Ostravě. Částka za garanci  bude stanovena podle počtu účastníků zpětně. 

• Prof. Pohunek informuje o odborné akci 16.4. 2011: „Úloha pneumologa v intenzívní péči 
v pediatrii a spolupráce alergologa a pneumologa“.

• Návrh na rozšíření členů Národní imunizační komise. Doc. Petrů odeslal dne 17.10. 2010 
ministrovi zdravotnictví návrh na rozšíření členů Národní imunizační komise o MUDr. Evu 
Daňkovou CSc.

• Doc.  Petrů  obdržel  e-mail  od  prof.  Ulčové-Gallové  s pozvánkou  na  sympózium 
„Medicína a antifosfolipidové protilátky“,  které proběhne v Plzni ve dnech 23.-25.6.2011. 
Výbor  odsouhlasil  uveřejnění  informace  na  www.csaki.cz.  Odeslat  dopis  s výzvou,  aby 
ČSAKI byla uvedena jako spolupořadatel.

• Zemřela dlouholetá členka ČSAKI doc. Kamínková.

17. Noví členové ČSAKI:
● Lékaři: MUDr.  Lenka  Hottmanová  (Fakultní  Thomayerova  nemocnice  s pol.,  Praha  4); 

MUDr.  Alena  Volfová  (Oddělení  klin.  mikrobiologie  a  imunologie,  Krajská  nemocnice 
Liberec)

● Ostatní VŠ: Ing. Petra Horká (VFN v Praze, Klinická imunologie a alergologie – laboratoř, 
Praha 2). 

● Sekce alergologických sester: Petra Krausová (Ambulance alergologie a kl.imunol., MUDr. 
M. Burianová,  Klatovy),  Jiřina  Šmídlová (OKIA ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem),  Anna 
Netopilová (ordinace MUDr. Z. Koldové, Vyškov).

● Sekce imunologických  laborantů:  Marie Otrubová (FN u sv.Anny,  Pekařská 53,  Ústav 
klinické imunologie a alergologie,  Brno); Pavla Vodáčková (FN u sv.Anny,  Pekařská 53, 
Ústav klinické imunologie a alergologie,  Brno); Michaela Kubíčková (CIM ZÚ se sídlem 
v Ústí nad Labem).

18. Příští schůze výboru se uskuteční 9. prosince 2010 v budově kongresového sálu Nemocnice na 
Homolce. Harmonogram: 11:30 oběd,  jednání výboru od 13:00.

Zapsal: D. Jílek
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