Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 14. listopadu 2019
Přítomni: Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král, Kučera, Litzman, Melecká,
Panzner, Petrů, Pohunek, Stříž, Šimoníčková.
Omluveni: Kočí, Krčmová, Novotná, Rohovský.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 12. září 2019: Prof. Panzner provedl kontrolu zápisu z
předchozí schůze.
• ad bod 18., zápisu ze dne 12. 9. 2019: Volba sekce probíhá, navrženi kadidáti
2. Program pracovní schůze 14. listopadu 2019. Místo konání: Lékařský dům. Téma:
Léková hypersenzitivita a intolerance. Koordinace B. Novotná a L. Sedláčková. Program:
Novotná B., Procházková L., Hradilová P.: Hypersenzitivní reakce na antihistaminika a systémové
kortikosteroidy; Paukert J.: Hypersenzitivní reakce na nesteroidní protizánětlivé léky u dětí; Šrotová A.,
Krčmová I., Jandová M.: Hypersenzitivní reakce na betalaktamy u dospělých pacientů - naše zkušenosti a
možnosti mezioborové spolupráce; Pešák S., Löscherová J., Thon V.: Hypersenzitivní reakce na oční kapky.

3. Příprava slavnostní předvánoční schůze 12. prosince 2019. Informuje doc. Petrů: Místo
konání: Autoklub, Opletalova ul. V úvodu schůze proběhne vyhlášení výsledků Liškovy
ceny. Program: M. Fuchs: Someliérem potravinové alergie na 25 minut; J. Lukeš: Mikrobiom v nás a kolem
nás; T. Halík: Adventní zamyšlení. Následovat bude ADVENTNÍ KONCERT SBORU PICOLO CORO &
PICCOLA ORCHESTRA, řídí M. Valášek.

4. Hodnocení 36. Sjezdu Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie,
který proběhl ve dnech 2. až 5. 10. 2019 ve Starém Smokovci, Vysoké Tatry. Prof. Panzner
napsal poděkování výboru SSAKI za úspěšné uspořádání sjezdu.
5. Dne 11. října 2019 proběhla kontrolní návštěva zástupců EAACI k navrhovanému
pořádání kongresu EAACI v Praze. Delegaci vedl prof. Knoll. Prof. Panzner zhodnotil
návštěvu jako pozitivní. Rozhodnutí by mělo být přijato do konce listopadu.
6. Prof. Panzner potvrdil seznam členů ČSAKI s National Allergy Society (NAS) Dual
Membership - zdvojené členství v ČSAKI a EAACI.
7. Výše členských příspěvků. Výbor schválil členské příspěvky ve stávající výši (200,- Kč
do dosaženého věku 80 let).
8. Rozpočet na rok 2020 byl odeslán ve stejné výši jako v r. 2019.
9. Dar od společnosti ALK ve výši 150.000,-Kč. Dar bude předán na pracovní schůzi 14. 11.
2019.
10. Grantový systém podpory účasti členů ČSAKI na zahraničních odborných akcích.
Výbor projednal a schválil zvýšení věkového limitu na 40 let a maximální výše 40 tis. Kč.
Rozšířena byla rovněž možnost účasti na dalších akcích EAACI a ESID. Uzávěrka
přihlášek na kongres EAACI (Londýn 6. - 10. 6. 2020) do 13. 1. 2020.
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11. Problematika dostupnosti alergenových vakcín na trhu v ČR. Výbor si je vědom špatné
situace v jejich dostupnosti a podniká kroky k jejímu zlepšení, bohužel možnosti jsou velmi
omezené. Očekáváme návrat preparátu Alutard roztoči a v následujících měsících i
preparátu Staloral v chybějících referencích.
12. Prof. Panzner informoval, že byl společně s místopředsedy ČSAKI osloven MUDr.
Petrem Suchardou, CSc. ředitelem odboru zdravotní péče MZ ČR v záležitosti zajištění
podkladů pro popis situace výskytu alergických chorob v ČR před plánovanou cestou
ministra zdravotnictví ČR do Dánska.
13. Léková politika. Dne 4. 11. 2019 proběhlo jednání na SÚKL, kde se zúčastnili prof.
Panzner a doc. Kučera. Projednávaná témata:
• Problematika autoinjektorů s adrenalinem. SÚKL informoval, že pokud výrobce
nevyřeší závadu vedoucí k možnému selhání autoinjektoru, vydá SÚKL striktní
doporučení k preskripci dvou autoinjektorů, ředitelka SÚKL je případně ochotna jednat
o zvýšení lékového limitu předepisujícího lékaře.
• Preparát Nalcrom. Výroba a distribuce léčiva Nalcrom bude ukončena. SÚKL ve
spolupráci s alternativním dodavatelem účinné látky zvažuje zajištění distribuce formou
Specifického léčebného programu.
• Problematika gamaglobulinoých preparátů (IVIG a SCIG) - upozorněno na nutnost pro
firmy požádat o úhradu pro sekundární imunodeficitů.
14. Jubilanti v roce 2020. Výbor schválil udělení čestného členství ČSAKI u příležitosti
životního jubilea (60 let): T. Kočí, I. Šetinová, J. Zelenková.
15. Schválení cesty na zasedání European Union of Medical Specialists (UEMS). Výbor
schválil účast prof. J. Litzmana na zasedání, které se bude konat v Bruselu ve dnech 21. 22. 11. 2019. Schválení zahrnuje proplacení cestovních výdajů dle platných předpisů.
16. Podnět od skupiny mladých alergologů a klinických imunologů. Návrh na pořizování
videozáznamů pracovních schůzí ČSAKI a jejich následné zpřístupnění. Výbor doporučil
zvážit právní a bezpečnostní aspekty této záležitosti.
17. Žádost Policie ČR o vyjádření ke kauze úmrtí po i.v. podání metamizolu. Předáno dr.
Krčmové jako soudní znalkyni v oboru alergologie a klinické imunologie, která vypracuje
pro Policii ČR stanovisko.
18. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje předseda SLI dr. Král: jednání
výboru SLI proběhne dne 18. 11. 2019. V říjnu se schůze výboru SLI nekonala.
• prof. Macek (předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP) zaslal v
říjnu výboru SLI vyjádření k problému chybného označení odborností provádějících
sdílené výkony odbornosti 816 (místo 813 uváděna 207). Vysloven souhlas změnou
uvedení sdílené odpornosti 813 místo odbornosti 207. Bude nutné připravit podklady
pro jednání na PS MZ ČR pro novelizaci Sazebníku ZV.
• Dne 30. 10. 2019 proběhlo jednání odborného výboru pro medicínské laboratoře ČIA ,
jednání se zúčastnil dr. Král, představitelé ČIA konstatovali, že stále přetrvává rozdílný
pohled odborností 813 a 802 na posuzování sérologických výkonů. Dr.Král zaslal
žádost ČIA z ledna 2019 novému předsedovi SLM ČLS JEP prof. Dřevínkovi.
• Podána informace o tzv. "technickém předjednání" návrhů odborností 813 a 801
v Pracovní skupině pro novelizaci Sazebníku (PS), které proběhlo 31. 10. 2019 na MZ
ČR (za ČSAKI se zúčastnili dr. Král a prof. Stříž). Obě odborné společnosti podaly de
facto shodné návrhy k projednání v PS: rozšíření indikace vyšetření prokalcitoninu
(PCT) pro ambulantní sféru u vybraných diagnóz a stanovení VLŘ kappa a lambda.
Výsledkem jednání bylo to, že SKB ČLS JEP stáhla své návrhy z programu jednání PS
a byly pro schvalovací proces přijaty návrhy ČSAKI. Jednání PS by mělo proběhnout
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5. 12. na MZ. Po připomínkách ZP byl změněn text k výkonu Stanovení PCT tak, že
vyšetření PCT bude k dispozici pro ambulantní segment v případě podezření na dg. A41
a pouze pro urgentní příjmy lůžkových zařízení, stanovení volných lehkých řetězců
bude nadále v Sazebníku uvedeno pod odborností 813, byl předběžně schválen návrh
nové kalkulace výkonů.
19. Vyhlášení Liškovy ceny za rok 2019. Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa
Lišky, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 10. 12. 2020. Cena
v hodnotě 25.000 Kč je určena pouze pro členy ČSAKI, kteří publikovali v roce 2019
významnou práci ve dvou kategoriích: Knižní monografie a Původní vědecká práce. Do
podmínek přihlášky bude doplněn údaj, že autor musí být členem ČSAKI v době
publikování článku. Přihlášky do soutěže o cenu zasílat do 30. dubna 2020 sekretářce
výboru M. Melecké.
20. Informace Sekce laborantů, informuje O. Jůzová: Výbor sekce obdržel z MZ ČR k
připomínkování Návrh na změnu odměňování zdravotnických pracovníků. Návrh se týká
vybraných skupin nelékařských pracovníků včetně zdravotních laborantů - navržen posun
v tabulkách o jednu platovou třídu výše. V důsledku tohoto je v platové tabulce „Odborný
pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků“ navrženo zřízení 14.
platové třídy.
21. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský ze schůze omluven.
22. Různé:
• Došla pozvánka na seminář "Role odborných společností v procesu stanovování
cen a úhrad léčiv". Celodenní seminář se bude konat 29. 11. 2019 v Lékařském domě.
Nikdo z členů výboru se v tento den nemůže zúčastnit.
• Prof. Panzner odeslal na SÚKL vyjádření k přípravku Alutard SQ hmyz, které
obsahovalo podporu pro úhradu v plné výši.
• Výbor schválil finanční příspěvek akci ČSAKI „XXVI. Konference pneumologické
sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI“, která se bude konat 16. května 2020.
Příspěvek se bude obsahovat: (i) zaplacení účastnického poplatku 200,- Kč (jedná se asi
o 30 osob, členek Sekce sester ČSAKI) a (ii) příspěvek na občerstvení ve výši 10.000,Kč.
23. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Alena Potěšilová (Alergologie M+M s.r.o., Přerov); MUDr. Pavel Rozsíval
(Orlickoústecká nemocnice, dětské odd., Ústí nad Orlicí); MUDr. Zuzana Císařová
(Alergologie Vsetín, Vsetín).
Sekce sester: Pavla Tymráková (Medica Chirurgica s.r.o., Valašské Meziříčí); Radka
Mocová (AKI, Liberec).
Sekce imunologických laborantů: Lenka Pražáková (Synlab Czech s.r.o., Praha); Markéta
Miková, DiS. (Synlab Czech s.r.o., Praha).
24. Příští schůze výboru se uskuteční dne 12. prosince 2019 v Autoklubu od 12 hod.
Zapsal: D. Jílek
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