ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 13. prosince 2012

Přítomni: Seberová, Novotná, Litzman, Marečková, Petrů, Jílek, Panzner, Čáp, Fuchs, Bystroň,
Kočí, Král, Voříšková, Šimoníčková
Omluveni: Bartůňková, Krčmová, Pohunek, Stříž, Rybníček, Jůzová.
Hosté: Dr. Absolonová k bodu 4.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 9 zápisu ze dne 13. 9. 2012: V den konání schůze výboru OS 8.11.2012 se
uskutečnilo jednání na sekretariátu ČLS JEP s ředitelkou sekretariátu p. Evou Ponocnou. Dr.
Jílek obdržel informaci o řešení problému nevyfakturovaných garancí dne 11.12.2012:
Firmám byly zaslány emailové informace o problému. Firma Ascomed reagovala okamžitě a
faktura jim byla vystavena. Firmy Stallergens a Takeda-Nycomed si vyžádaly podrobnější
informace a firma Vivax je zatím bez odezvy.
• ad bod 8 zápisu ze dne 8. 11 2012: Vyjádření pro SÚKL. Doc.Petrů odeslal do SÚKL
stanovisko výboru OS k úhradě nestandardizovaných terapeutických alergenů (firem
Stallergenes a ALK).
2. Program dnešní pracovní schůze 13. prosince 2012: Téma: Předvánoční setkání
v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Program: Udělení čestných ČSAKI těmto členům:
Jamila 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 příští pracovní schůze 10. 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 vyslechl od
MUDr. K. Absolonové informaci o pozitivním hospodářském výsledku sjezdu, díky kterému
bude dodržen smlouvou daný odvod do fondu ČLS JEP. Bude rovněž možné vyplatit honoráře
přednášejícím, koordinátorům odborných bloků programu a členům lokálního organizačního
výboru sjezdu. Schválení závěrečného účtu sjezdu výbor odložil na lednové jednání výboru.
5. Problematika vyšetřování vzácných analytů, výbor znovu prodiskutoval tuto problematiku.
Doporučil používat odkazy:
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•
•
•

seznam vzácných analytů na webové stránce SLI
registr raritních vyšetření na www.registr-raritnich-vysetreni.cz
odkaz Fórum ambulantní praxe na www.csaki.cz

6. Granty firmy MSD (epidemiologická studie). Doc. Petrů informoval o mailu doc.Kučery,
který podruhé jednal s pracovnicemi SZÚ Praha dr.Kubínovou a dr. Kratěnovou, které
doporučily dva možné postupy, jak získat informace o prevalenci anafylaxe: (1) pomocí
dotazníku získat informace z alergologických ordinací nebo (2) získání dat o nemocných
přijatých s dg. anafylaxe k hospitalizaci do jedné či více nemocnic v Praze.
7. Výbor odsouhlasil přidělení grantu 30 000,-Kč na aktivní účast na akci „Food Allergy and
Anaphylaxis Meeting, FAAM 2013“, 7.-9.2.2013, Nice, Francie MUDr. S. Bělohlávkové na
základě její žádosti. Předložila rozpočet. Zároveň se výbor usnesl definovat novou kapitolu pro
udělování edukačních grantů ČSAKI.
8. Výbor OS dále schválil navýšení grantu pro kongres EAACI-WAO v Miláně na 25 000,-Kč.
9. Výbor OS dále schválil výši členského příspěvku pro rok 2013, který zůstane ve stejné výši,
jako v předchozích letech.
10. Problematika privátních alergologů: Dr. Kočí informuje o postupu přípravy kapitoly Fórum
ambulantní praxe na www.csaki.cz. Výbor diskutoval otázku odpovědnosti za obsah této
kapitoly. Závěr: Výbor se vyjádří po předložení materiálů, které budou na webu umístěny.
11. Financování Pylové informační služby (PIS). Doc.Panzner tlumočil informaci doc.Rybníčka
týkající se ohrožení financování PIS. Zdravotní ústavy nedostaly od MZ ČR finanční příspěvek
na provoz PIS.
12. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• kultivace sazebníku (novelizace Seznamu zdravotních výkonů) byla o 1 rok odložena.
• výbor dále projednal návrh SLI na změnu nepodkročitelného minima pro garanta odbornosti
813. Současný požadavek (úvazek 1,0; 10 let praxe; z toho posledních 6 let v úvazku
minimálně 0,5) rozšířit o požadavek určité praxe po složení atestace (2 - 5 let). Definitivní
návrh bude předložen výboru ČSAKI po lednovém jednání výboru SLI ČSAKI.
13. Různé:
• Doc. Petrů informuje: Akce Respirační kaleidoskop ve spolupráci s firmou TakedaNicomed v r.2013 proběhne ve spolupráci ČSAKI a ČPFS v termínech: 5.2. v Brně, 7.2.
v Plzni, 12.2. v Olomouci a 5.3.2013 v Praze. Výbor doporučil prof. Špičáka a doc. Bystroně
ke kooperaci za ČSAKI.
• Výbor ČSAKI odsouhlasil přihlášku publikace Dětská alergologie autorského kolektivu
V.Petrů a kol. do soutěže o nejlepší práci ČLS JEP.
• Výbor ČSAKI schválil vyjádření k pokračování registrace přípravku Stafal, které
zpracovala prof. Bartůňková.
• Výbor ČSAKI schválil vyjádření pro firmu GSK o zaměnitelnosti inhalačních systémů.
Inhalační systémy není možno vzájemně nahrazovat.
• Prof. Litzman informuje o možnosti opět obnovit iniciativu ke zřízení center
imunoglobulinové léčby. Výbor pověřil prof. Litzmana k dalšímu jednání v této věci.
14. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Stanislav Holub (Plicní středisko Teplice, s.r.o., U Nádraží 19, Teplice); MUDr.
et Mgr. Veronika Solařová (Alergo Centrum Šumperk, Šumperk)
15. Příští schůze výboru se uskuteční 10. ledna 2013 v Lékařském domě, začátek 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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