ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 13. října 2011

Přítomni: Krčmová, Seberová, Marečková, Petrů, Stříž, Litzman, Panzner, Kočí, Čáp, Král,
Novotná, Jílek, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni: Bartůňková, Bystroň, Pohunek, Fuchs, Rybníček, Jůzová,
Hosté: MUDr. Absolonová k bodu 3.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí:
• ad bod 8 zápisu ze dne 8. 9. 2011 - Problematika novelizace Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami (Vyhl. MZ ČR č. 472/2009 Sb., „Sazebník“). Výbor SLI
pověřil jako odpovědnou osobu za odbornost 813 RNDr. C. Andrýse. Výbor OS pověřil jako
odpovědnou osobu za odbornost 207 MUDr. T. Kočího.
• ad bod 21, odst. 3. zápisu ze dne 8. 9. 2011 - dopis prim. Šabové s žádostí o odborný
názor ČSAKI k nově navrhovanému Indikačnímu seznamu pro lázeňskou péči. Doc. Petrů
odeslal stanovisko výboru OS.
2. Program pracovní schůze dne 10. listopadu 2011: ČIS, Téma: Opakovaně nemocný pacient.
místo konání Praha, Nemocnice Na Homolce. Koordinace T.Kočí a M. Fuchs . Program: M. Fuchs:
Úvod. Opakovaně nemocný pacient – kdo to je; P. Horník: Opakovaně nemocné dítě v ORL ordinaci; A.
Poloučková: Často nemocné dítě ve FN Motol; Z. Humlová: Často nemocný dospělý pacient v naší ordinaci; M.
Fuchs: Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a T. Kočí: Závěr. Co s tím - o vědomostech a odvaze.

3. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012: informuje MUDr. K.
Absolonová. Solen pracuje, rezervace hotelů a kongresových prostor. Úvodní kulturní program vystoupení dětského pěveckého sboru Severáček. Společná večeře výborů - zámek Sychrov.
Dále dr.Absolonová připraví návrh programového výboru. Návrh programu bude projednán na
lednové schůzi výboru.
4. Informace ze schůze předsedů Oborových komisí ČLK: Doc. Petrů se zúčastnil dne 29.9.
2011 společné schůze vědecké rady ČLK a předsedů oborových komisí ČLK.
5. Postgraduální vzdělávání v oboru AKI informuje prof. Stříž. Změna vzdělávání bude obsažena
v tzv. malé novele zákona, kdy vzdělávání přejde na fakulty. Kdo je registrován na IPVZ,
vzdělání tam dokončí. Fakulty budou vzdělávání přebírat postupně.
6. Certifikovaný kurz pro alergologické sestry. A. Voříšková informuje: Poslední fáze, čeká se
na schválené a podepsané smlouvy ze školících pracovišť pro praktickou výuku z FN U Sv.Anny
Brno a Nemocnice Na Homolce, kde byla smlouva mezi IPVZ a nemocnicí připomínkována
právníky. Vzhledem k této komplikaci a z důvodu urychlení odeslání žádosti o akreditaci kurzu
na MZČR bylo výborem společnosti odsouhlaseno, že v žádosti budou uvedena pracoviště, kde
smlouva je podepsána ( FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady.
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7. Garance seminářů spoluorganizovaných firmami Doc. Petrů informuje o dopise prof.
Blahoše, kterým informuje o novém pravidlech ČLK ustanovení 500,- za každou akci. V té
souvislosti výbor odsouhlasil navýšení částek za garanci ČSAKI o 500,-Kč s platností od 1.10.
2011.
8. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: dr. Marečková informuje:
• Výbor SLI odsouhlasil novelizované metodické doporučení pro vyšetřování protilátek
ANCA, které vypracoval dr. I. Lochman.
• Bude uspořádáno referendum k projektu založení komory nelékařských zdravotnických
pracovníků; výbor SLI vyjádřil podporu názoru založit samostatnou komoru laboratorních
pracovníků ve zdravotnictví (VŠ, laboranti SZP, DiS, Bc) a bude jej také prezentovat na
jednání RAKL.
• Výbor SLI navrhl a výbor ČSAKI schválil jako 2. supervizora pro cyklus „Autoimunitní
hepatitidy“ v systému EHK Mgr. Jana Martinka (ZÚ Ostrava).
• Výbor SLI odeslal dopis výboru České hematologické společnosti ČLS JEP s žádostí o
povolení sdílení výkonu vyšetření krevního obrazu, u kterého byla provedena novelizace.
9. Problematika privátních alergologů: Informuje dr.Kočí: neprobíhají žádná jednání na úrovni
MZ ĆR.
10. Výbor OS schválil rozpočet ČSAKI na rok 2012, který připravil a rozeslal k diskusi do
mailové konference dr. Jílek.
11. Různé:
• výbor ČSAKI schválil dopis prof. Blahošovi, který podporuje zachování samostatnosti
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a tím i zachování regionální příslušnosti
Centra imunologie a mikrobiologie tohoto ústavu.
• doc. Petrů připravil vyjádření k problematice léčby přípravkem Xolair pro dr.
Novotnou (FN Brno) se stanoviskem, že nadále platí dohoda z roku 2009 - indikace i
provádění tohoto typu imunoterapie probíhá v Xolairových centrech po vzájemném souhlasu
pneumologa a alergologa a klinického imunologa.
12. Noví členové ČSAKI:
Sekce sester:, Gabriela Stančíková (Synlab s.r.o., Praha 1)
13. Příští schůze výboru se uskuteční v Lékařském domě 13.11. 2011 ve 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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