
11. schůze PAPRSK – Pracovní skupina potravinové alergie při ČSAKI 

Datum konání: 19.-20.6.2020 

Místo: Hotel Kraví hora, Bořetice 

Sponzor:  Nestlé Health Science, Česká republika 

Přítomní členové PAPRSK (v abecedním pořadí): Bajerová, Bělohlávková, Červinková, Dědková, 

Dunajová , Fruhauf, Gvozdiaková,  Herknerová, Jeřábková, Jobová, Kaňková, Koldová,  Kopecká, 

Kopřiva, Liška, Mikulová, Minářová, Novobílská, Orálková, Paukert, Pazdírková, Pecl, Polonyová, 

Potyszová, Richter, Richterová, Říhová, Sládková, Solařová, Škopková, Šetinová, Švarcová, Tilšarová, 

Víšek, Vrbová 

Přítomní nečlenové PAPRSK (v abecedním pořadí): Brázová, Haová, Hloušková, Hrunka, Petrů, 

Pospíšilová, Šimoníčková 

Omluveni: Fuchs, Pešák 

 

1.Zahájení  

MUDr Simona Bělohlávková  

 

2. Odborná sdělení  

Na akci zazněla následná odborná sdělení. Přednášky v pdf formátu autorů, kteří s jejich zveřejněním 

souhlasili, byly zaslány na mailové adresy všech zúčastněných.  

Pátek 19.6.2020 

1.František Kopřiva (FN Olomouc) – ILC2 před atopií a s atopií. 

2.Martin Fuchs (Immuno-flow, s.r.o., Praha) – videozdravice na téma non-IgE mediované potravinové 

alergie 

Sobota 20.6.2020 

1.Simona Bělohlávková (Immuno-flow, s.r.o., Praha) -Diagnostika a léčba non-IgE mediované 

potravinové alergie u kojených dětí  

2.Eva Vrbová  (Immuno-flow ,s.r.o., Praha) – Atypická ANCA pozitivita u kojenců a batolat 

s alergickou kolitidou  

3.Milena Jeřábková ( Alergologie a klinická imunologie, Nemocnice Prostějov ) – Non-IgE  mediované 

potravinové alergie rozšiřují úhel pohledu na atopický pochod  

4.Martin Liška (Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň) – Které alergeny mají prsty v non-IgE 

reakcích?  

5.Pavel Frühauf (Klinika dětí a dorostu, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha) –Je lepší přikulovat, 

než koulet? (nová diagnostická kritéria celiakie)   



6.Kateřina Bajerová (Pediatrická klinika, FN Bohunice, Brno ) – Něco o peptidech extenzivně 

hydrolyzovaných formulí  

7.Pavel Novotný (NestléHealthScience) – firemní sdělení  

8.Eva Švarcová (Immuno-flow ,s.r.o., Praha) – Co zmůže s dyspepsiemi dospělého alergolog?  

9.Ivana Šetinová (Immunnia, s.r.o., Praha) – Souvislost projevů dráždivého tračníku s potravinovou 

alergií a intolerancí.   

10.Veronika Solařová (Alergo Centrum, s.r.o., Šumperk ) – www.alergienapotraviny.cz   

 

3. Projednávaná témata 

3.1. Kód – expoziční test nativní potravinou – výkon pod kódem 27230  byl 6.12.2019 schválen PS 

MZČR, od 1.1.2020 je zařazen v platném číselníku MZ. Výkon 27230 je možné vykázat maximálně 6 x 

za den a je sdílen s odborností 301. Je nutné nový kód nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami pro 

každé zdravotnické zařízení.  

Bohužel ve specifikaci výkonu je řečeno, že „výkon je určen pouze pro specializovaná superkonziliární 

pracoviště s vybavením pro okamžitou resuscitaci. Nositelem výkonu je kromě lékaře L3 také 

specializovaná sestra S3 pro obor alergologie a klinická imunologie“.  

Vazba výkonu na superkonziliární pracoviště ani na nutnost disponovat specializovanou sestrou 

nebyla naším původním záměrem. K této specifikaci došlo ze strany MZ po jednání zástupců PAPRSK 

(Fuchs, Bělohlávková, proběhlo 12/19) a bez našeho vědomí. 

Z důvodů viz.výše je některými ZP a některým lékařům (zejména privátním alergologům) nasmlouvání 

výkonu 27230 zamítáno. Za PAPRSK nabízíme těmto lékařům pomoc v jednání se ZP ve smyslu 

individuálního přípisu, že dané pracoviště je v daném regionu jediným pracovištěm a disponuje 

všemi náležitostmi ze strany lékaře pro daný výkon. Po dohodě s předsedou výboru ČSAKI prof 

Panznerem bude tento přípis podepsán i jím za ČSAKI. Podmínka sestry S3 bohužel není ze strany 

PAPRSK řešitelná. Po dohodě s předsedou výboru ČSAKI zatím nebudeme vytvářet seznam 

tzv.superkonziliárních pracovišť a daný problém budeme řešit na individuální bázi.  

 

3.2. Dostupnost přípravku Nalcrom – v současné době v ČR nedostupný. Je dostupný v některých 

zemích Evropy (Německo, Slovensko, UK…). Současně je dostupný mimo ČR  i přípravek se stejnou 

účinnou látkou – Allergoval. Oba přípravky je možné dovézt v režimu Neregistrovaný LP, toto je 

nutno označit na recept a prodloužit platnost receptu na 3 měsíce. Následně je přípravek objednán 

lékárnou přes dovozce a bud uhrazen rodinou jako samoplátci, nebo lze žádat RL ZP o jeho 

proplacení. Dosud odeslané žádosti (osobní sdělení, dr Pešák) byly vesměs pojišťovnami schváleny- 

lék t.č. není nahraditelný jiným přípravkem.  

Pozor- vystavený recept na neregistrovaný LP je nutno hlásit na www.sukl.cz do 7 dnů, není-li 

hlášeno, hrozí sankce 300 000,-Kč.  

Orientační cena při dovozu (cena kolísá dle kurzu eura): Nalcrom 2570,-Kč/balení + marže lékárny, 

Allergoval 2040,-Kč/balení + marže lékárny.  

 

http://www.alergienapotraviny.cz/
http://www.sukl.cz/


3.3. Aktualizace záložky PAPRSK pod www.csaki.cz – se souhlasem předsedy výboru ČSAKI a po 

dohodě se správcem www dr Rohovským v současné době probíhá snaha o rozšíření záložky 

PAPRSK na webu ČSAKI.  

Plánované odkazy: základní informace o PAPRSK (založení, smysl, dosavadní práce), registr DAFALL 

(popis, výsledky), seznam členů PAPRSK (v případě nesouhlasu člena s uvedením na seznamu nutno 

tento vyjádřit – mailem vedoucí pracovní skupiny), přihláška, kontaktní údaje na vedení PAPRSK, 

důležité dokumenty (odkazy na doporučené postupy včetně mezinárodních), zápisy z dosud 

proběhlých schůzí, zajímavé akce.  

Pokud by ze strany členů PAPRSK byly další návrhy k aktualizaci záložky, kontaktujte, prosím, 

vedoucí pracovní skupiny.  

 

3.4. Omalizumab v monoterapii závažné IgE-mediované PA – orientačně prezentována kazuistika 

chlapce, r. 2014. Dítě trpí extrémně závažnou alergií na ryby, opakovaně celkové reakce vč.anafylaxe i 

po kontaktu s aerosolem. Monosenzibilizace- alergie pouze na ryby, extrémní hodnoty sIgE proti 

všem vyšetřeným rybím parvalbuminům.  

Dítě reaguje i na inhalační kontakt v předškolním zařízení, při chůzi kolem stánku s rybami apod., 

eliminační dieta tedy není realizovatelná. 

Z důvodu neexistence kauzální terapie a na základě publikovaných kazuistik v zahraniční literatuře 

(efekt monoterapie anti-IgE u pacientů s těžkou potravinovou anafylaxí, u kterých není možné zahájit 

orální imunoterapii) bylo pro pacienta zažádáno o povolení úhrady omalizumabu – paragraf 16 

(původní žádost – dr Fuchs). Tato léčba pro pacienta splňuje daná kritéria: 

-služba v dané indikaci v ČR nehrazená  

-výjimečný případ 

-jediná možnost z hlediska zdravotního stavu pojištěnce (splněno-situace není řešitelná dietou, jiná 

terapie neexistuje, kontaktu s aerosolem nelze v běžném životě zabránit).  

Po počátečním odmítnutí úhrady ze strany VZP nakonec uspělo odvolání (díky za spolupráci dr 

Fuchsovi, doc Krčmové a dr Liškovi). Pacientovi byla 3.7. schválena úhrada 3 dávek preparátu Xolair 

75 mg jako monoterapie závažné potravinové alergie. Aplikace bude probíhat v některém z center, 

která tuto léčbu poskytují. Po podání 3 dávek bude nutno potvrdit efekt léčby (expoziční test 

s inhalačním kontaktem???) a následně bude nutno žádat VZP o schválení dalších dávek. Cílem léčby 

v tomto případě není vyléčení alergie na rybu, ale snížení prahových dávek (v optimálním případě 

přestane reagovat na inhalační kontakt a bude schopen docházky do školy apod.).  

 

3.5. www.alergienapotraviny.cz – diskuse o potřebě existence www stránek určených pro laiky a 

odborníky o potravinové alergii vedených naší pracovní skupinou. Z iniciativy dr Solařové byla 

registrována tato doména. Naším cílem je za spolupráce s rodinami pacientů naplnění těchto stránek 

obsahem s validními informacemi, které by mohly být pacientům a rodinám přínosné včetně odkazů 

na stránky PAPRSK atd.  

V rámci setkání proběhlo dotazníkové šetření (dr Solařová): 

http://www.csaki.cz/
http://www.alergienapotraviny.cz/


-Je potřebná existence www stránek určených pro laiky a odborníky o potravinové alergii vedené 

pracovní skupinou? (32x ano, 0x ne) 

-Zúčastním se provozování/tvorby? (11x ano, 21x ne) 

-Mohu recenzovat obsah stránek? (12x ano, 20x ne) 

Diskuse na téma financování a provozu podobné iniciativy, předání cenných zkušeností ze strany dr 

Richterové (v minulosti aktivní účast na iniciativě 7A).  

Výhledově lze uvažovat i o založení pacientské organizace – ekvivalent zahraničních pacientských 

organizací (výborně fungujících např. v UK nebo USA). V současnosti je za ČR členem EFA (European 

Federation of Allergy and Airways Diseases Patient´s Association, členy jsou pacientské organizace 

z 25 zemí Evropy) organizace ČIPA (Česká iniciativa pro astma). V poslední době opakovaně byly ze 

strany EFA komunikovány různé nabídky spolupráce právě pro pacienty s PA. Z principu věci by bylo 

vhodnější, kdyby s EFA komunikovala na téma PA jiná organizace, než ČIPA. Pacientská organizace 

pro pacienty s PA t.č. v ČR neexistuje.  

Na toto téma bude nadále probíhat diskuse v užší skupině členů PAPRSK, která je nicméně 

otevřena pro spolupráci všem zájemcům.  

 

3.6. Noví členové: o členství v PAPRSK požádali Herknerová, Dostál, Paukert - členství schváleno.  

 

4. Cíle ze zasedání PAPRSK proběhlé 12/19- rekapitulace 

4.1. Návrh na vypracování českých guidelines pro orální imunoterapii potravinovým alergenem – 

schváleno většinou členů PAPRSK, zatím v jednání. Odpovědná osoba: Bělohlávková  

4.2. Návrh na zorganizování stáže s cílem praktického nácviku OIT na zahraničním pracovišti  - 

schváleno většinou členů PAPRSK. S ohledem na COVID-19 dosud nebylo možno realizovat, v plánu – 

podle situace- cca podzim 2020.  Odpovědná osoba: Bělohlávková  

4.3. Nové vydání knihy Potravinová alergie a intolerance – pro odbornou veřejnost, návrh 

přepracovat a aktualizovat stávající knihu, dotaz ze strany dr Pešáka. Ze strany vedení PAPRSK t.č. 

není podobná iniciativa považována za nutnou. Navrženo dr Pešákovi (osobní komunikace mimo 

schůzi), zda případně nechce podobnou aktivitu zorganizovat- v jednání.   

 

5. Závěr a poděkování přítomným 

MUDr Simona Bělohlávková  

 

Termín dalšího setkání: prosinec 2020, předběžně 10.12.2020 v rámci Předvánočního setkání 

alergologů a klinických imunologů - bude upřesněno.  

 

V Horním Maxově 9.7.2020 

Bělohlávková 
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