ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 8.4. 2010

Přítomni: Čáp, Fuchs, Jůzová, Kočí, Krčmová, Litzman, Marečková,Novotná, Petrů, Rybníček,
Stříž, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni: Bartůňková, Bystroň, Jílek, Král, Panzner, Pohunek, Seberová.

1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI:
● Ad bod 6. zápisu z 11.2. 2010: – Doc. Petrů odeslal dopis řediteli Pokornému na VZP. Dle
vyjádření vedení VZP neexistuje centrální pokyn k omezování výkonů vyšetření FENO,
jedná se o aktivitu lokálních poboček VZP.
● Ad bod 1. zápisu z 11.3. 2010 – Příspěvek ČSAKI pro WAO – příspěvek byl bankovním
převodem zaplacen.
● Ad bod 11. zápisu z 11.3. 2010 - Granty ČSAKI pro kongres EAACI – vítězka soutěže
MUDr.Zita Trávníčková obdrží grant ve výši 30 000 Kč, formální záležitosti s proplacením
z účtu ČSAKI u ČLS JEP vyřídí Doc. Petrů.
2. Program dnešní pracovní schůze 8. dubna 2010. Téma: Kazuistiky 2010, místo konání Praha,
Lékařský dům. Koordinátor: I Krčmová a M. Fuchs. Program: V. Gutová: Těžká chronická idiopatická
urtikárie u dítěte; J. Čelakovská: Vznik potravinové alergie na vejce v dospělém věku u pacientky s atopickým
ekzémem; M. Fuchs: „Tak malý a tak alergický - můžeme s tím vůbec něco dělat?; K. Uttlová, P. Pohunek: Není
astma jako astma a I. Krčmová a kol.: Má význam vyšetření nazálního NO u pacientů s OLA?

3. Program odborného jednání dne 6. května 2010. Téma: Světový den astmatu v roce plic.
Mezioborový pohled. Program: A. Šteflová: Onemocnění dýchacích cest v programech WHO; P. Pohunek:
ČIPA o.p.s. v roce 2010; V. Kolek: ČARO o.s.; Inovace mezinárodních dokumentů – GINA, ARIA,WAO;
V.Špičák: EAACI, ERS - a naše praxe; J. Bystroň: Fenotypy těžkého astmatu v ambulantní praxi; P. Komínek:
Alergická rýma, nosní polypóza, rinosinusitidy; V. Kolek: Sarkoidóza – respirační a systémové onemocnění
dolních dýchacích cest; J. Havlík: Imunomodulační působení antibiotik u chronických onemocnění dolních
dýchacích cest; T. Hyánek: Kardiopulmonální resuscitace s ohledem na šokové stavy v alergologii a pneumologii.

4. Výbor odsouhlasil, aby během oficiálního programu Světového dne astmatu byla MUDr.
K. Nouzovi, DrSc. u příležitosti jeho 80. narozenin předána medaile ČLS JEP za celoživotní
přínos pro obor AKI.
5. Prof. Litzman informoval o připravované schůzi organizačního výboru připravované společné
konference společností alergologie a imunologie Rakouska, České republiky, Slovenska,
Maďarska, Chorvatska a Slovinska při příležitosti sjezdu ÖGAI ve Vídni ve dnech 3. – 5. 12
2010. Výbor delegoval jako zástupce ČSAKI na přípravné schůzce ve Vídni dne 12.4. 2010 prof.
Litzmana. ČIS bude zastupovat prof. Tlaskalová.
6. Výbor projednal současný stav připravovaného Standardu léčby obtížně léčitelného astmatu.
Většina připomínek členů výboru ČSAKI byla do připravovaného textu zapracována, některé
body (zejména týkající se rozsahu pomocných vyšetření) budou ještě s Českou pneumologickou
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a ftizeologickou společností diskutovány. Celkově byl ale dokument výborem ČSAKI
podmínečně přijat.
7. Doc. Petrů informoval, že zástupcem České pneumologické a ftizeologické společnosti při
jednání s VZP o problematice Xolairu byl jmenován Doc. Teřl. Za ČSAKI je nadále
vyjednávačem Doc. Petrů. Oba se dne 20.4. se zúčastní jednání na VZP, o výsledcích bude výbor
informován příště.
8. Byla schváleny podmínky garance ČSAKI na akcích pořádaných farmaceutickými nebo
laboratorními komerčními firmami nebo na publikacích vydávanými těmito firmami:
ČSAKI garantuje odborné vzdělávací akce za následujících podmínek:
• Odborný program se zasílá nejméně 4 týdny před datem konání akce na adresu výboru
ČSAKI (J.Šimoníčková, Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na
Homolce , Roentgenova 5, 150 30 Praha 5).
• Odborná část programu tvoří minimálně 80% celkového času.
• Sdělení jsou v souladu s odbornými doporučeními ČSAKI, pravidly EBM a současnými
poznatky v oboru alergologie a klinická imunologie.

Rozsah akce
(předpokládaný počet
účastníků)
do 50
51 – 100
více než 100

polodenní
3 000,-Kč
5 000,-Kč
10 000,-Kč

Délka akce
celodenní
5 000
10 000
15 000

vícedenní
8 000
15 000
20 000

Edukační materiály pro pacienty – po oponentském řízení na výboru ČSAKI

Částka
30 000,-Kč

9. Bylo projednáno nové složení akreditační komise MZ ČZ v oboru AKI. Výboru nejsou známa
pravidla podle nich byli členové ministerstvem nominováni. Doc. Petrů vznese písemný dotaz na
MZ ČR a návrh, aby byl do komise kooptován prof. MUDr.Ilja Stříž, CSc.
10. Byl odsouhlasen závěrečný účet IV. konference sester ČSAKI pořádané dne 20.2. 2010 ve FN
Motol.
11. Prof. Litzman informoval o jednání na VZP o dalším osudu center imunoglobulinové terapie.
Tato centra budou zřejmě zrušena, protože pro VZP je velmi obtížně oddělit finanční toky
k hrazení léčby imunoglobuliny u primárních imunodeficitů od imunoglobulinové léčby v jiných
indikacích. Bylo ale přislíbeno hledání cesty cílené finanční podpory těchto center.
12. Centrum pro reprodukční medicímu FN Motol žádá o povolení sdílení kódů pro
průtokovou cytometrii, garantem by měl být MUDr. Laštovička z Ústavu imunologie FN
Motol. Po poradě se SLI souhlasnou odpověď odešle doc. Petrů. Společnost lékařské biochemie
žádá o sdílení řady kódů, zejména pro vyšetření autoprotilátek. Jejich požadavek bude předán
výboru SLI k vyjádření.
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13. Prof. Stříž informoval, že obor postgraduálního vzdělávání vysokoškoláků nelékařů
„lékařská imunologie“ byl přejmenován na „alergologie a klinická imunologie“.
14. Výbor odsouhlasil proplácení cestového pro členy výboru SLI, sekce sester a sekce
laborantů. Cestovní příkazy bude potvrzovat předseda nebo vědecký sekretář výboru ČSAKI.
15. ČSAKI se letos nezúčastní svou prezentací na národní vesničce na sjezdu EAACI v Londýně.
16. Prof. Litzman byl pověřen vypracováním oponentského posudku na Standard pro léčbu
pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským
imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou, který vypracovala Česká neurologická
společnost ČLS JEP.
17. Doc. Petrů informoval o tom, že bude zrušena věková limitace preskripce sublinguální
imunoterapie.
18. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: Informuje dr. Marečková:
● Centrum pro reprodukční medicímu FN Motol žádá o povolení sdílení kódů pro průtokovou
cytometrii, garantem by měl být RNDr. Lašťovička z Ústavu imunologie FN Motol. Po
poradě se SLI souhlasnou odpověď odešle doc. Petrů.
● Společnost klinické biochemie žádá o sdílení řady kódů, zejména pro vyšetření
autoprotilátek. Jejich požadavek bude předán výboru SLI k vyjádření.
19. Různé:
Česká společnost pneumologie a ftizeologie iniciovala společnou schůzku týkající se
problematiky BCG vakcinace. ČSAKI na této schůzce bude reprezentovat Dr. Thon u
ÚKIA Brno.
●
Dr. Novotná upozornila na nejasnosti diagnostiky profesních alergóz podle koncepce
společnosti pracovního lékařství. Doc. Petrů bude kontaktovat předsedu Společnosti
pracovního lékařství a vyžádá si podklady o připravovaných standardech diagnostiky těchto
onemocnění tak, aby se k nim mohla ČSAKI vyjádřit.
●
Byl odsouhlasen program XV. Českolipského dnu astmatu a alergie.
●
Byla zahájena diskuse ke změnám koncepce oboru AKI, tato diskuse nebyla zatím
ukončena, bude pokračovat na příštím jednání výboru. Alena Voříšková dodá text o
kompetencích sestry-specialistky v oboru AKI.
●

20. Noví členové ČSAKI:
● Lékaři: MUDr. Martina Králová (Dětská alergologická ambulance, Nemocnice Kolín);
MUDr. Dana Pospíšilová (Kožní ambulance, Česká Lípa); MUDr. Alena Oplatková
(Alergologie-pneumologie prof.Vondra, s.r.o., Praha 5)
● Ostatní VŠ: PharmDr. Miloslav Vrzal (Lékárna ASTRA, Brtnice); Mgr. Martina Vasilevová
(MUDr.Dana Šunáglová, s.r.o., Praha 4); RNDr. Dagmar Lukešová (Imuno-alergo s.r.o.,
Příbram);
● Alena Pěnkavová (AGILAB group, s.r.o., Praha 3).
21. Příští schůze výboru se uskuteční 6.5. 2010 od 14 hod. v Národním domě na Vinohradech..
Zapsal: J. Litzman
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