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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 11. ledna 2018 
 

 

Přítomni:  Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Jůzová, Kočí, Král, Kučera, Litzman, 
Melecká, Panzner, Petrů, Pohunek, Stříž, Šimoníčková, Voříšková. 

Omluveni: Novotná, Krčmová, Rohovský. 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 9. listopadu 2017: Prof. Panzner provedl kontrolu zápisu 

z předchozí schůze. 
• ad bod 10 zápisu ze dne 14. 12. 2017: Volby do výboru sekcí. Příprava voleb do výborů 

sekcí byla zahájena. Sekce se mohou rozhodnout o technice volby. Volební komise zvolí 
výbory sekcí, členové komise nemusí být členy dané sekce. Dr. Král za SLI uvedl, že 
sekce má 197 členů a preferují volbu korespondenčním způsobem. O. Jůzová a 
A.Voříšková informovaly, že Sekce laborantů má volební komisi sestavenou z členek 
Sekce sester a Sekce sester ze členů Sekce laborantů. Volby proběhnou jednokolově 
korespondenčním způsobem. 

• ad bod 11 zápisu ze dne 14. 12. 2017: Jubilanti v roce 2018. Prof. Bartůňkové, prim. 
Fuchsovi a prof. Litzmanovi bude uděleno čestné členství ČSAKI na březnovém 
sympóziu Alergie 2018 (8. 3.). 

2. Program pracovní schůze 11. ledna 2018 v 13,00 hodin. Pracovní schůze bude ve 
spolupráci se Sekcí infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologické a 
porodnické společnosti ČLS JEP. Téma: Infekce v gynekologii a porodnictví. Koordinace K. 
Malíčková a Z. Čepická Líbalová. Program: Z. Čepická Líbalová: (Gynekologicko-porodnická 
ambulance LEVRET, Praha): Problematika chronických vulvovaginitid; H. Kosová, Ph.D.  (Dětská a dorostová 
gynekologie, Studentský dům, Praha): Vulvovaginitidy u dětí a dospívajících; D. Hrubá (VIDIA 
DIAGNOSTIKA, s.r.o., Praha): Chlamydiové infekce v gynekologii a porodnictví - diagnostika, interpretace 
sérologických nálezů, terapie a P. Králíčková (Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF HK, Hradec 
Králové): Jsou těhotenství pacientek s běžným variabilním imunodeficitem (CVID) riziková? 
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3. Program příští pracovní schůze v mimořádném termínu 15. února 2018 v 13,00 hodin. 
Odborný garant: Ing. Milena Vraná, ÚHKT Praha. Místo konání: Lékařský dům, Praha. 
Dopolední program jako workshop Sekce imunogenetiky ČSAKI  9:30 - 12:00: E. Ratajová: Zhodnocení 
výsledků MPZ 2017 + organizace MPZ 2018; M. Vraná: Vykazování pro zdravotní pojišťovny – diskuse o 
nových kódech, jak vykazovat jednotlivá vyšetření; P. Szitanyi: Aktualizace přístupu k non-biopsy diagnostice 
celiakie; M. Vraná: Rutinní testy HLA pro diagnostiku celiakie; M. Macnerová: Naše zkušenosti s laboratorními 
diagnostickými soupravami pro vazbu HLA s celiakií. Odpolední program jako pracovní schůze ČSAKI: M. 
Černá: Věkově závislá predispozice k autoimunitnímu diabetu; F. Mrázek: Genetická predispozice k diabetu I. 
typu a J. Kytnarová: Diabetes I. typu z pohledu klinika. 
 

4. Inovace seznamu zdravotních prostředků. Prof. Litzman vznesl požadavek na zahrnutí 
pomůcek pro aplikace extravazálních imunoglobulinů. Dr. Kočí: připomínka k prostředkům 
pro dechovou RHC, což bude nutno učinit v koordinaci se společnostmi ČLS JEP 
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pneumologickou a rehabilitační RHC. Výbor doporučil požadavky zpracovat a poslat prof. 
Švihovcovi. 
 

5. Inovace webové stránky ČSAKI.  Výbor diskutoval návrhy dr. Rohovského a podpořil je 
včetně změny vzhledu webové stránky. Důraz položen na odlišení akcí pořádaných ČSAKI a 
akcích pořádaných jinými subjekty. Schváleny ceny: Uveřejnění inzerátů na 2.000,- na 3 
měsíce. Zároveň výbor schválil zpoplatnění mailových rozesílek informací o akcích 
komerčních společností ve výši 5.000,- Kč. 
 

6. Žádost o garanci akce společnosti ALK dne 14. 3. 2018 v Národním domě, Praha, Náměstí 
míru. Jedná se o sympózium "Využití specifické alergenové imunoterapie v léčbě alergické 
rýmy a astmatu." Předsedající: P. Panzner. Návrh programu: I. Krčmová: Respirační alergie dnes, ohrožení 
veřejného zdraví pandemických rozměrů; E. Seberová: Co nám doporučují aktuální guidelines GINA a EAACI z 
pohledu AIT?; P. Čáp: Postavení roztočové tablety v léčbě alergické rýmy a astmatu – klíčová data; M. 
Hrubiško: Vlastní klinické zkušenosti s léčbou alergie roztočovou tabletou; T. Rohovský: Jak poznáme pacienty 
s alergií na roztoče? Diagnostika a profil pacienta a R. Benedik: Představení první roztočové tablety.  
Výbor odsouhlasil garanci programu, ale nebude se jednat o spolupořadatelství, nebude 
žádáno o kredity. 
 

7. Žádost o garanci akce spol. I.T.A.-Intertact s.r.o., "Pr ůtoková cytometrie v klinické 
imunologii" , která proběhne dne 28. února v Lékařském domě. Odbornými garanty jsou 
RNDr. Vlastimil Král, CSc. a MUDr. Helena Posová, CSc. Výbor schválil garanci a vyvěšení 
na webu ČSAKI. O kredity pro lékaře není nutno žádat. Odborný program: I. blok: T. Vlas: 
Monitorování efektivity imunoterapie; O. Štěpánek: Nástroje pro měření míry autoreaktivity lymfocytů; J. 
Svoboda a kol.: Klinické imunologické kity: Je více parametrů vždy výhodnější?; P. Kučera: Farmakologické 
ovlivnění aktivace bazofilních leukocytů a M. Novák: Exprese CD64 na granulocytech jako marker sepse u 
novorozeňat. II. blok: A. Knight: Vybrané markery nádorových buněk jako terapeutické cíle u B-buněčných 
malignit; O. Sanchez Gala: Kappa/Lambda protilátky; M. Borský: Vyplavení B lymfocytů z uzlin do periferie po 
podání rituximabu pacientům s CLL; R. Králová: Možnosti v monitorování minimální reziduální choroby 
pomocí průtokové cytometrie u mnohočetného myelomu a K. Souček: Plasticita a heterogenita exprese 
povrchových antigenů u nádorů prsu. 
 

8. Žádost o informování členů ČSAKI o pořádání 2. ročníku semináře reprodukční 
medicíny, který se uskuteční 26. 2. 2018 v Praze. Akci pořádá spol. Gennet. Výbor souhlasí s 
rozesílkou za úhradu a s uveřejněním na webu ČSAKI. 
 

9. Nabídka analýzy dat zdravotních pojišťoven pro alergickou rinitidu (J30) a alergické 
astma (J45). Prof. Panzner obdržel od MUDr. T. Doležala Ph.D., ředitele společnosti 
„VALUE OUTCOMES“ nabídku ke spolupráci při analýze dat zdravotních pojišťoven. 
Zájem o spolupráci projevili I. Krčmová, P. Kučera a T. Rohovský, které výbor pověřil další 
spoluprací. Aktivitu podporuje firma ALK. Prof. Panzner pozve Dr. Doležala na schůzi 
výboru 8. 3. 2018. 
 

10. Aktualizace doporučeného postupu pro praktické lékaře na téma "Alergie" (viz bod 4. 
zápisu ze schůze výboru 14. 12. 2017). Doc. Petrů vstoupil v komunikaci s MUDr. Janou 
Vojtíškovou ze spol. PL ČSL JEP. Podařilo se domluvit urychlenou redakci textu a dokument 
bude předán v týdnu do 12. 1. 2018. 
 

11. Léková politika  

• Doc. Bystroň a prim. Kr čmová vypracovali pro SUKL odborné stanovisko ČSAKI  
k léčbě těžkého astmatu mepolizumabem. 

• Hodnotící zpráva (HoZ) na přípravek Xolair  došla dne 5. 1. 2018 od prof. Švihovce na 
adresu prof. Litzmana. Jedná se o HoZ týkající se Xolairu v indikaci chronické spontánní 
urtikárie (CSU), nicméně po dohodě s ČPFS ČLS JEP byla tato situace využita 
k připomínkování ve smyslu žádosti o rozšíření úhrady této léčby i pro pacienty s těžkým 
astmatem a hladinou celkového IgE v rozmezí 700 – 1500 kIU/l. 

 

12. Aktualizovaný adresář členů výboru (kontrola údajů) provedla J. Šimoníčková. 
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13. Restrikce indikace genetických vyšetření v souvislosti s novelizací Vyhlášky MZ ČR č. 
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, s 
platností od 1. 1. 2018. Dle novely může vyšetření germinálního genomu indikovat pouze 
lékař odbornosti 208, na základě klinického vyšetření (tj. vyšetření spojeného s fyzickou 
přítomností pacienta v ordinaci). Informaci rozeslal do mailové konference prof. Litzman, 
který byl pověřen přípravou námitky s předpokladem další diskuse v mailové konferenci 
výboru. Předpokládá se zaslání předsedovi Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS 
JEP a prof. Zimovi, rektorovi UK Praha. 
 

14. Sjezd ČSAKI+SSAKI, který prob ěhne v Brně ve dnech 10. - 13. října 2018. Informuje 
prof. Litzman. Rekapitulace prostor: Obsazeno bude 1 patro v pavilonu E, kde jsou sály o 
kapacitě 550 a 300 lidí (sály lze propojit, ale propojení je pevné). K disposici mohou být 2 
další sály pro 200 osob. Prof. Litzman rozeslal k diskusi rozvrh sympózií z minulého sjezdu v 
Plzni. Ing. Darebník bude přizván na příští schůzi výborů, kdy bude nutno rozhodnout 
rozvržení sálů a schéma programu. 
 

15. Reorganizace Národní imunizační komise (NIKO). Prof. Panzner obdržel dne 10. 1. 2018 
e-mail od ředitelky SZÚ ing. Sosnovcové s informací o reorganizaci NIKO, ke které došlo 
z podnětu MZ ČR koncem roku 2017. Nově byla při SZÚ zřízena Expertní pracovní skupina 
NIKO (EPS NIKO), avšak zástupce ČSAKI (dne 8. 12. 2016 byla za ČSAKI do NIKO 
nominována MUDr. Veronika Horáková) nebyl do EPS NIKO zařazen. Výbor rozhodl, že 
prof. Panzner připraví dopis na MZ ČR s dotazem na tuto záležitost a s žádostí o doplnění 
EPS NIKO o zástupce ČSAKI, a to zejména s ohledem na plánované jednání k problematice 
očkování osob se sekundárními imunodeficity (22. 1. 1018). 
 

16. Cena Prof. Zavázala za rok 2018. Výbor schválil udělení ceny prof. Anně Šedivé. Na 
udělení medaile ČLS bude navržena prof. Tlaskalová. 
 

17. Vyhlášení ceny Dr. Josefa Lišky za rok 2017. Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. 
Josefa Lišky, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 13. 12. 2018. 
Cena v částce 25 000 Kč je určena pouze pro členy ČSAKI, kteří publikovali v roce 2017 
významnou práci ve dvou kategoriích: Knižní monografie a Původní vědecká práce. Přihlášky 
do soutěže o cenu zasílat do 30. dubna 2018 sekretářce výboru M. Melecké. 
 

18. Platba ročního příspěvku pro WAO.  Výbor ČSAKI schválil provedení platby za členství ve 
WAO pro rok 2018, zajistí prof. Litzman - pověřen vyřízením na sekretariátu ČLS JEP. 
 

19. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Předseda SLI dr. Král podal informaci. Schůze 
výboru SLI se bude konat dne 26. 1. v rámci společného zasedání výboru SLI, supervizorů 
SEKK a pozvaných hostů (26. - 27. 1. 2018 Krňovice u Třebechovic p. Orebem). 
• Informace z KVVOPZ (Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve 

zdravotnictví ČR). Dr. Král byl jako jeden z koordinátorů odborných asociací Komory 
osloven odstupující prezidentkou RNDr. D. Gotzmannovou, aby zajistil stanovisko 
"asociace AKI", zda-li a v jaké podobě by měla Komora pokračovat v činnosti. 

• Předseda SLI informoval ředitele SEKK s.r.o. Ing. Budinu o výsledcích voleb do výboru 
ČSAKI ČLS JEP a volbě funkcionářů výboru. Ing. Budina bude kontaktovat nového 
předsedu prof. Panznera, je nutné zajistit úpravu dokumentů EHK pro odbornost 813. 
 

20. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský ze schůze výboru omluven. 
 

21. Různé: 
• Schválení programu pravidelné akce ČSAKI: 6. - 7. 4. 2018 - XXVII. Šumperské dny 

alergologie a klinické imunologie, Kouty n. Desnou, konference, MUDr. Pavel Brož a 
MUDr. Karel Černý. Program: Pátek 6. 4. 2018: 17:00 až 19:00 hod.: J. Ionescu: Relevance of IgE, 
IgG/IgG4 and LTT/ALCAT tests in the therapy of atopic disorders and IBS a M. Vácha:  Filozofie a 
metodologie vědy. Sobota 7. 4. 2018 08:00 až 13:00 hodin: K.Neumannová:  Diagnostika poruchy 
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dechového stereotypu; P. Čáp: Bronchiální hyperreaktivita; F. Čtvrtlík: RTG diagnostika dušnosti; R. 
Gawlik: Alergenová imunoterapie – diagnostika s ní spojená; P.Víšek – Diagnostika potravinových alergií a 
intolerancí; I. Lochman - Komponentová diagnostika, význam, úskalí; J. Paukert – diagnostika lékových 
alergií; Š. Podzimek -  MELISA a S. Pešák - Fenomen cizí kočky 
Prof. Panzner upozornil na sporné téma úvodní přednášky – vyšetřování spec. IgG na 
potraviny. Výbor program schválil za předpokladu diskuse k tomuto kontroverznímu 
tématu. 

• Prof. Panzner se zúčastní schůze National Societies Committee (NASC) EAACI 20. 
1. 2018 v Mnichově. 

• Doc. Bystroň se zúčastní na Krajském úřadě v Olomouci výběrového řízení na 
ambulanci AKI v Olomouci. 

• Výsledky voleb budou odeslány k publikaci do časopisu Alergie. Zajistí doc. Petrů. 
• Problém nadužívání ATB léčby některými privátním za řízeními. Prof. Bartůňková se 

vrací k bodu 17., odst. 4. zápisu ze dne 10. 11. 2016 a uvedla vyjádření dr. Hnízdila ve 
smyslu, že ČSAKI dosud k tomuto problému nevydala stanovisko. Skutečnost je taková, 
že ČSAKI se s tímto problémem obrátila na místně příslušná sdružení ČLK a doposud 
obdržena odpověď z Moravy, avšak z Prahy 2 dosud neodpověděli, ač odpověď byla 
urgována v květnu 2017. Výbor navrhuje vypracovat stručné stanovisko, že ČSAKI 
distancuje od léčebných praktik pracoviště dr. Klubala. Návrh vypracuje prof. Bartůňková 
a odešle k posouzení na právní odd. ČLK. 

• Prof. Stříž podal informaci o aktuální činnosti Akredita ční komise MZ ČR (AK). 
Dne 4. 1. 2018 se zúčastnil na MZČR jednání předsedů AK interních oborů s ředitelem 
Odboru vědy a lékařských povolání MZČR Mgr. Podhrázským o podobě základního 
kmene. Vzdělávání celkově zkráceno na 4,5 roku (včetně kmene). Proto je nutné upravit 
vzdělávací program oboru AKI a v současnosti k tomu probíhá diskuse členů AK a členů 
výboru OS. 
 

22. Noví členové ČSAKI:  

Lékaři: MUDr. Eva Vrbová (Centrum klinické imunologie, Praha 10); MUDr. Veronika 
Raničová (Alergomed s.r.o., Třinec). 
VŠ/SLI: Mgr. Lucie Křáková (Klinika hematoonkologie, FN Ostrava). 
Sekce imunologických laborantů: Mgr. Ladislava Babjáková (Ústav imunologie a 
alergologie FN Plzeň). 

 

23. Příští schůze výboru se uskuteční dne 15. února 2018 v Lékařském domě, začátek 9 hod. 

 
 

Zapsal: D. Jílek 


