ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 15. prosince 2011

Přítomni: Krčmová, Seberová, Marečková, Petrů, Stříž, Panzner, Kočí, Čáp, Král, Jílek, Fuchs,
Rybníček, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni: Bartůňková, Novotná, Litzman, Bystroň, Pohunek, Jůzová,
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 8 zápisu ze dne 10. 11. 2011 - Problematika lékové politiky. Doc.Petrů zaslal
email prof. Švihovcovi ve věci volně prodejných antihistaminik. V případě jejich volné
prodejnosti bude nutná změna registrace, kterou iniciují farmaceutické firmy. Nejbližší
možnost změny registrace je od 1.4. 2012
• ad bod 11 zápisu ze dne 10. 11. 2011 - Dopis dr. Lochmana. Doc.Petrů předal odpověď dr.
Lochmanovi osobně na Beskydských dnech. Lůžkové oddělení ve zdrav. zařízení není
podmínkou ambulantního podávání i.v. gamaglobulinových přípravků.
• ad bod 15 zápisu ze dne 10. 11. 2011 - Certifikovaný kurz pro alergologické sestry.
Informuje A.Voříšková: dr. Štolba (IPVZ) odeslal zpracovanou přihlášku a zatím nejsou
žádné další informace.
• ad bod 18 zápisu ze dne 10. 11. 2011 - Archivace www stránek ČSAKI. Došla smlouva z
odd. on line elektronických zdrojů Národní lékařské knihovny s poděkováním za povolení
přístupu ke zdroji.
• ad bod 20 zápisu ze dne 10. 11. 2011 - Vzdělávací akce organizované firmami a
garantované ČSAKI. Zajištěna změna vzhledu pozvánek pro akce, které probíhají ve
spolupráci z firmami.
2. 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.).

3. Program příští pracovní schůze 12. ledna 2012: Téma: Orgánově specifické autoimunity.
Koordinace H. Marečková a T. Fučíková. Program: J. Krejsek, L.Hrnčířová (LF UK a FN, Hradec
Králové): Crohnova choroba - NLR a autofagie; O. Kryštůfková (RÚ, Praha): Revmatologická onemocnění z
pohledu alergologa a klinického imunologa; Z. Hrušková (1.LF UK a VFN, Praha): Pacient s onemocněním ledvin v
ambulanci alergologa a klinického imunologa; P. Němec (ÚVN a 1.LF UK, Praha): Oční nálezy v alergologii a
klinické imunologii a H. Marečková, K. Malíčková (1.LF UK a VFN Praha): Pacient s biologickou léčbou v
ambulanci alergologa a klinického imunologa

4. Další akce ČSAKI
4.1. Březnová akce Alergie 2012 , akce proběhne ve spolupráci s firmou MSD, místo konání
Hotel Diplomat, kandidát na Zavázalovu cenu je Dr. V.Král. Námět programu: "Jak se
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rozhodnout v éře medicíny založené na důkazech. Správná teorie, sporná praxe". V oddělené
části programu firma MSD představí nový produkt inhalační kortikosteroid. Koordinace prof.
Špičák.
4.2. Odsouhlasen termín akce Fórum imunoterapie.
5. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: Dr. Absolonová přijede na
schůzi výboru v březnu. Výbor schválil přípravný programový výbor ve složení: Bartůňková,
Čáp a Marečková. Cílem je vytvoření rámcového programu (sekce programu) a širšího
programového výboru do lednové schůze výboru.
6. Návrh farmakoekonomické studie ve spolupráci ČSPF+ČSAKI ČLS JEP (léčba anti-IgE),
informuje doc. Petrů. Požadavek firmy Novartis na ČSAKI a ČSPF, která už akci dala podporu.
Výbor akci odsouhlasil
7. Doc. Petrů obdržel informaci od vedoucí sekretariátu ČLS JEP p. E. Ponocné o dlužnících
členských poplatků ČLS. Z řad členů ČSAKI je celkem 66 neplatičů dlužících více než 200,-Kč.
Dále vyplněna prohlášení k oprávnění k nakládání s adresářem členské základny (předseda,
vědecký sekretář a pokladník výboru OS).
8. Atestace v oboru AKI (2011, 2012): V roce 2012 bude předatestační kurz organizován na 1.LF
UK, kurz bude organizovat prof. Stříž.
9. Spolek českých lékařů slaví 150 let: Slavnostní akce se bude konat 6. 6. 2012. Jednotlivým
odborným společnostem předložena žádost o finanční příspěvek. Výbor odsouhlasil příspěvek
10 000,-Kč.
10. Garance akce "Červené oko". Výbor projednal žádost firmy Alcon. Organizátorem akce dr.
Němec. Jedná se o stejnou akci jako v roce 2011, která měla velmi pozitivní ohlas a pro velký
zájem se bude opakovat v roce 2012 ve termínech: 23.2. v Praze a 22.3. v Brně. Výbor garanci
odsouhlasil.
11. Semináře pro praktické lékaře, informuje Dr. T. Kočí. Jedná se o přípravu písemného
materiálu a organizaci přednáškového turné po krajích ČR. Probíhá diskuse se společností
praktických lékařů.
12. Zprávy z WAO, informuje doc.Rybníček, který se zúčastnil výročního zasedání WAO ve
středu 7.12. 2011 v Cancúnu u příležitosti 60. výročí trvání WAO. Doplňuje doc.Petrů: ústředí
WAO předáno vydání časopisu Alergie.
13. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• Výbor SLI se seznámil s výsledkem vnitřního připomínkového řízení k návrhu Vyhlášky o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Připomínky výboru
SLI nebyly ze strany MZ akceptovány a další změny nejsou možné.
• Proběhlo 2. jednání pracovní skupiny oborů komplementu ke „Kultivaci Sazebníku“, kterého
se zúčastnil za OS dr. Král (v zastoupení doc.Petrů) a dr. Drahošová (v zastoupení doc.
Andrýse). Popsán režim elektronické interaktivní práce. Reálný termín platnosti nového
sazebníku je k 1.1.2013 s předpokladem dalších novelizací á ½ roku.
• Doc. Petrů informuje o dopisu doc. Čermáka, předsedy České hematologické společnosti
ČLS JEP s žádostí o osobní jednání - předáno k projednání SLI.
• Doc. Petrů informuje o dopise sdružení Privalab (sdružení privátních diagnostických
laboratoří) ze dne 15.11., podepsaný RNDr. Jaroslavem Louckým s žádostí o spolupráci.
Předáno výboru SLI k vyřízení.
14. Doc. Čáp podal zprávu o plenárním zasedání ČLS JEP 7.12. 2011. Sjezd schválil nové
stanovy ČLS JEP a dále se zabýval dvěma hlavními tématy:
(1) Samostatností organizačních složek ČLS JEP vzhledem k odstředivým tendencím různých
sekcí jednotlivých společností.
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(2) Byl vysloven zásadní nesouhlas s platbou za přidělování kreditů od ČLK (500,- Kč) a
současně konstatováno, že se o výši částky ještě bude jednat, a to i na půdě MZ ČR. Jde také o
kompetenční spor na dovzdělávání, kde bohužel dovzdělávat mohou obě organizace, leč jen
ČLK může udělovat licence.
Dále bylo doporučeno používat při volbách i tzv. "per rolam" způsob volby (tedy stručně
emailem), ale je to možné jen pro malé skupiny osob. Dodrženy musí být podmínky volby rovné
a tajné.
15. Doc. Panzner informuje o schůzi UEMS v Tallinnu, Estonsko, 10.-13.11. 2011, které se
zúčastnil společně s prof. Litzmanem. Na schůzi bylo projednáváno zajištění postgraduálního
vzdělávání oboru AKI v jednotlivých státech. Evropská zkouška probíhá nadále v rámci EAACI.
16. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: Vyšla nová úhradová vyhláška na
rok 2012. Vysvětlena povaha vyhlášky. Dr. Kočí projednal možnost vytvoření interaktivního
"Fora ambulantních lékařů" na www.csaki, kam by mohli kolegové psát náměty a dotazy.
17. Různé:
• Doc. Petrů došla informace o vyúčtování za 3.Q., zůstatek je 140 244,-Kč, předáno dr.
Jílkovi. Cestovní účty nutno předložit do 10. ledna 2012
• Doc. Petrů dostal e-mailem dotaz Bc.Moniky Malé ze Sokolova, která absolvovala
seminář ČIPA 7a - 7x o alergii v K. Varech. Dotaz se týkal indikace použití adrenalinového
autoinjektoru v případě astmatického záchvat. Doc. Petrů připraví odpověď.
• Prim. Krčmová informuje o perspektivě financování léčby HAE v roce 2012. Částka 14
mil. Kč pro léčbu přípravkem Fyrazir v centrech zůstává, ale z této částky bude nutno uhradit
i léčbu nově registrovaným lékem Ruconest.
• Dále diskutována problematika boje proti kouření. Doc. Panzner odkazuje na nutnost
jakékoli kroky v této oblasti diskutovat s dr. Králíkovou.
18. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Markéta Novotná (interní odd., nemocnice Karlovy Vary); MUDr. Taťána
Ježková (Praktická lékařka pro děti a dorost, Kojetín)
Sekce sester: Dana Lukešová (Imuno-alergo, s.r.o., Příbram)
Sekce laborantů: Hana Kotlandová (Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec
Králové); Renata Kuderová (Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové)
19. Příští schůze výboru se uskuteční v Lékařském domě 12.1. 2011 ve 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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