
                                                                                                                             

                                           zápis z 6. schůzky PAPRSK  
            - Pracovní skupina potravinové alergie při ČSAKI - 
                                      14.prosince 2017 
 

přítomni: 
bělohlávková, dědková, fialová, frühauf, fuchs, galanská, gvozdiaková, jeřábková, jobová, 
koldová, kopecká, kopelentová, kopřiva, liška, mikulová, minářová, novobílská, novotná, 
orálková, pešák, pončáková, richter, richterová, říhová, tlaskalová 
omluveni 
gutová, kopecká, rybníček, solařová, šetinová, thon, špičák 
 

program 
 

1. DAFALL:  stav registru v  12/2017 
MUDr.  Bělohlávková S. (Immuno-flow, s.r.o.)  
- registr aktivní od 10/2014, multicentricky od 1/2015 
- do 14.12.2017 zadáno 1696 pacientů 
- rekapitulace dosavadních publikací (prezentace, články, postery) - k nahlédnutí  
  na www stránkách projektu 
- původní plán - registr 3 roky, plánovaný počet pacientů cca 1700 - splněno 
- ukončení provozu registru - 31.12.2017 
- validace zadaných dat - 31.12.2017 
- ukončení provozu www stránek, finální export dat hlavnímu řešiteli projektu  
  (dr.Bělohlávková), ukončení projektu na SÚKL - leden/únor 2018 
- rok 2018- zpracování dat, příprava publikací 
- plné znění k dispozici (rozesláno) členům PAPRSK 

 

2. Přednáška:  Nežádoucí účinky obilí/obilovin  
MUDr. Fuchs M. (Immuno-flow, s.r.o.) 
plné znění k dispozici (rozesláno)  členům PAPRSK 

 

3. přednáška :  MCAS - mast cells activation syndrome (Kazuistika) 
MUDr . Fuchs M. (Immuno-flow, s.r.o.) 
plné znění k dispozici (rozesláno)  členům PAPRSK 

 
 
 
 



4. Rekapitulace aktivit PAPRSK za období 2015-2017:   
- registr DAFALL - úspěšně ukončen 
- kniha Potravinová alergie a intolerance (Fuchs M a kol., Mladá fronta 2016) 
- kniha Kazuistiky z potravinové alergie a intolerance  (Fuchs M a kol., Mladá fronta  
              2017) 
- ocenění - kniha Potravinová alergie a intolerance- cena dr. J.Lišky za knihu vydanou 
                     v roce 2016 
                   - registr DAFALL- Cena ČSAKI za nejlepší původní práci publikovanou  
                      v časopise Alergie v roce 2015 
                   - cena ČSAKI za nejlepší poster v kategorii Alergie a astma na XXXIII. kongresu  
                      ČSAKI 
 
 
 
 

5. Diskuse :  plánované aktivity PAPRSK 
a. další kniha  
      většinou přítomných odsouhlasena příprava publikace primárně určené pro laickou  
      veřejnost.  Pozn: v úvahu přicházelo i pokračování Kazuistik. 
      Nakladatelství:  Mladá Fronta.  
      Termín konečné realizace - průběh r. 2018, zatím nebylo stanoveno.  
      Koordinací pověřen Fuchs, autorů bude opět více. Zájem projevili: říhová, fialová,      
      kopecká, pončáková, frühauf, dědková, liška, galanská, kopelentová, mikulová,  
      jobová,  orálková, pešák, kopřiva, gvozdiaková, jeřábková, novobílská, koldová,  
      minářová 
 

b. příprava guidelines : Doporučení PAPRSK pro provádění  
     expozičních testů v ČR.     
       Guidelines jsou před dokončením. 
       Autoři -  bělohlávková, kopelentová, šetinová, liška.  
       Plánovaný termín vydání- březen 2017, suplementum časopisu Alergie 
       Prezentace v rámci pracovní schůze Alergie 2018 - provokační testy, nemocnice 
       Na Homolce (přednáška: bělohlávková). 
       Oponentury guidelines se plánují zúčastnit: gvozdiaková, fuchs, pešák, kopřiva 
 

 c. Příprava publikace/publikací na základě dat z registru DAFALL: 
       Koordinátor – bělohlávková. 
       Práce na publikacích se plánují zúčastnit: dědková, liška, galanská, kopelentová,  
       mikulová, orálková, pešák, kopřiva, gvozdiaková, jeřábková, novobílská, koldová,  
       minářová. 
 
 



d. Organizace sítě Center pro provádění potravinových 
    expozičních testů  
       Cíl: pokrytí ČR Regionálními centry potravinových  expozičních testů  
            resp. zřídit Regionální centra ve více oblastech  ČR  
       Aktuální situace: expoziční testy jsou prováděny pouze na několika pracovištích,  
       dostupnost pro pacienty z regionů je - až na výjimky - velmi  malá. 
       Koordinátor ? (kopelentová, bělohlávková, ?) 
       Bezpodmínečná nutnost získání souhlasu/záštity/podpory Výboru ČSAKI. 
       Koordinace založení regionálního centra se plánují zúčastnit: fuchs, bělohlávková,    
       kopecká, pončáková, dědková, liška, galanská, kopelentová, mikulová, jobová,  
       kopřiva, gvozdiaková, minářová.  
 
 
 

6. další schůzka PAPRSK plánována na červen 2018  
(pravděpodobné místo konání - Morava) 

 
 

v Praze dne 7.1.2018    

 

 

sepsala bělohlávková simona  

za PAPRSK fuchs martin a bělohlávková simona 


