ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 8. listopadu 2012
Přítomni: Seberová, Novotná, Litzman, Marečková, Petrů, Pohunek, Stříž, Jílek, Panzner, Čáp,
Fuchs, Voříšková, Šimoníčková, Jůzová.
Omluveni: Bartůňková, Krčmová, Bystroň, Rybníček, Kočí, Král.
Hosté: Doc.Kučera k bodu 8.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 9 zápisu ze dne 13. 9. 2012: Neprovedené fakturace za garance odborných akcí
pořádaných firmami. V den konání schůze výboru OS 8.11.2012 se uskuteční jednání na
sekretariátu ČLS JEP 8.11. 2012 s ředitelkou sekretariátu p. Evou Ponocnou.
• ad bod 11 zápisu ze dne 13. 9. 2012: Nominace doc.Průchy jako garanta oboru AKI pro
postgraduální vzdělávání organisovaném ČLK. Zatím z ČLK nepřišel žádný dopis.
Program pracovní schůze 8. listopadu 2012: Téma: Vaskulitidy v dospělém a dětském věku –
stále aktuální téma. Koordinace J. Bartůňková a A. Šedivá. Program: Z. Hrušková: Co
nového v klasifikaci a léčbě vaskulitid u dospělých; Z. Hrušková: Národní klinický registr ANCA
asociovaných vaskulitid - aktuální výstupy; P. Doležalová: Co nového v klasifikaci a léčbě vaskulitid
u dětí. Kazuistiky - kvízy: E.Vernerová: Spolehlivá sestra přispěla k diagnostice vaskulitidy u
dospělé pacientky; R. Horváth: Spolehlivá laborantka přispěla k diagnostice vaskulitidy u
dospívajícího chlapce a K. Vondrák: Příspěvek pediatrického nefrologa k tématu vaskulitid.

2. Program příští pracovní schůze 13. prosince 2012: Téma: Předvánoční setkání v kongresovém
sále Nemocnice Na Homolce. Program: Udělení čestných ČSAKI těmto členům: Jana
Roztočilová, Magdalena Havlíčková, Vlastimil Ploc, Jaroslav Svoboda, Jarmila Turzíková.
Vyhlášení ceny Dr. Josefa Lišky za rok 2011. Udělení ceny Dr. Josefa Lišky. Odborný program: H.
Tlaskalová – Hogenová: Mikrobiom – klíč ke zdraví?; L. Špaček: Etiketa v proměnách času a J. Koutecký Může se
medicína obejít bez spirituality? Následovat bude adventní koncert sboru Piccolo coro& Piccola orchestra za řízení
Marka Valáška.

3. Program pracovní schůze 8. ledna 2013: Téma: Viry a imunita. Koordinace P. Pohunek a
P.Hubáček. Program: J. Krejsek: Viry - diverze a sabotáž v imunitním systému; N. Sojková: Quo vadis virologie novinky ve virové diagnostice; P. Hubáček: Virové infekce u imunosuprimovaných pacientů, zejména u pacientů po
alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby; D. Tomíčková: Importované virové nákazy, aneb možné
suvenýry z dovolené.

4. Zhodnocení kongresu ČSAKI-SSAKI v Liberci, 10.-13. října 2012. Výbor vyslovil kladné
hodnocení sjezdu. Poděkování dr. Absolonové. Dle informace dr. Absolonové není finanční
hodnocení firmou Solen ještě dokončeno.
5. Rozpočet ČSAKI na rok 2013. Výbor schválil rozpočet ve stejné podobě jako pro rok 2012.
6. Granty firem Novartis a MSD (epidemiologická studie), informuje doc.Kučera. Představa
firem, že naše OS vypracuje dotazník za konzultace dr. Kratěnové a dr.Kubínové (SZÚ Praha).
7. Vyjádření pro SÚKL. Informuje doc. Petrů. Pracovní skupina ve složení prof.Špičák,
doc.Panzner, dr.Seberová a doc.Kučera zpracovala vyjádření pro SÚKL k následujícím bodům:
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• intranasální KS - vyjádření k dávkování
• terapeutické extrakty injekční (zaměnitelnost hmyzích alergenů, terapeutická účinnost,
indikační omezení)
• nestandardisované sublinguální alergeny (nahraditelnost léčby, návrh omezení "P")
• nahraditelnost přípravku H-Al p.o. (tyto alergeny jsou plně nahraditelné)
• vyjádření k preparátu Immodin
• vyjádření pro firmy MSD a GSK k dávkování látek mometason furoát a fluticason propionát
8. Postgraduální vzdělávání a atestace v r. 2013. Informuje prof. Stříž: Kurzy a atestace v roce
2013 bude zajišťovat 2. LF UK. Předsedou SOR pro rok 2013 jmenován doc. Kučera, zástupkyní
bude prim. Krčmová.
9. Problematika privátních alergologů: Informace dr.Novotné, která tlumočila podnět privátních
alergologů, přicházejících s požadavkem: /i/ zřízení e-mailové konference, kde by mohli být
členové ČSAKI rychle informováni o aktualitách. /ii/ vytvoření seznamu pracovišť provádějících
superspecializovaná vyšetření klinická i laboratorní (např. provokační testy, vyšetření tryptázy či
komplementového systému). Doc. Petrů přečetl vyjádření dr. Kočího, které zaslal do mailové
konference. Výbor prodiskutoval oba problémy. Výbor rozhodl nový seznam specielních
laboratorních metod nevypracovat, protože seznam existuje na webové stránce SLI a výbor
doporučil zajištění odkazu z webové stánky www.csaki.cz.
10. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• hledá se nástupce prof.Tichého - garanta kontrolního cyklu SEKK pro vyšetřování gamapatií.
• ve vzdělávání nelékařů se zatím nic nemění.
11. Různé:
• Doc. Petrů informuje: Dne 5.11. 2012 se zúčastnil schůze lékové komise ČLS JEP
(předseda prof. Švihovec), kde proběhly 3 přednášky: (a) Mgr.Vrubel: elektronická
preskripce bude v ČR během několika let. (b) Pozitivní listy budou i v lékárnách a v
ambulantní praxi. (c) P.Březovský, ředitel SÚKL, zlepšení spolupráce s odbornými
společnostmi ČSL JEP.
• Doc. Petrů podal informaci o certifikovaném kurzu pro sestry. Proběhl první dvoudenní
kurz pro sestry 20.-21.10.2012 a bude pokračovat 18.1.2012. Nový první cyklus je
naplánován na 8. a 9. únor 2013.
• Doc. Petrů informuje o nabídce redakce periodika Lékařské listy (příloha ZN).
Připravuje se prosincové číslo, které má obsahovat guidelines, návrh k předložení naších
doporučení. Výbor navrhl posoudit možnost uveřejnění doporučeného postupu pro léčbu
anafylaxe.
12. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Veronika Polcová (Pneumologická klinika, FTN Praha 4); MUDr. Adriana
Šrotová (Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové); MUDr. Miriam
Debnárová (Odd.TRN, Kroměřížská nemocnice, Kroměříž); MUDr. Jana Nersisjanová
(Odd.TRN, Kroměřížská nemocnice, Kroměříž).
Další VŠ: Ing. Anabela Čížková (Synlab Czech s.r.o., Praha 6) a Mgr. Pavla Žabková (Laborex,
Stará Bělá).
Sekce sester: Štěpánka Vranová (Nestátní ordinace pro alergologii a klin.imunologii,
Poliklinika, Karviná); Lenka Mrázková (Ambulance alergologie a klin.imunologie, Ostrava 2);
Šárka Dobiášová DiS. (Nemocnice Kolín, dětská alergologie, Kolín); Jarmila Soukupová
(Alergologie, poliklinika Mazurská, dr.Lahovský, Praha 8).
13. Příští schůze výboru se uskuteční 13. prosince 2012 v Nemocnici Na Homolce, začátek 12:30.
Zapsal: D. Jílek
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