ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 9. února 2017
Přítomni: Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Král, Krčmová, Kučera, Litzman, Novotná,
Panzner, Petrů, Rohovský, Seberová, Stříž, Zelenková (v zastoupení Voříškové).
Omluveni: Jůzová, Pohunek, Rybníček, Šimoníčková, Voříšková.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 12. ledna 2017: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z
předchozí schůze
• ad bod 5, zápisu ze dne 12. 1. 2017: Problematika Pracovní skupiny pro
Reprodukční imunologii. Prof. Bartůňková vypracovala, za přispění připomínek
připravených dr. Novotnou, návrh písemného stanoviska výboru OS. Po diskusi v emailové konferenci výboru odeslal doc. Petrů dne 25. 1. stanovisko předsedkyni Sekce
reprodukční imunologie Dr. Karin Malíčkové.
2. Program pracovní schůze 9. února 2017. Téma: Problematika respiračních virových
infekcí. Koordinace P. Čáp. Program: J. Kynčl a M. Havlíčková: Chřipka dnes z pohledu epidemiologa a
mikrobiologa; D. Sedláček: Problematika HIV/AIDS dnes; D. Smíšková: Herpetické viry v klinické praxi a J.
Juřica: Současná antivirotika u respiračních chorob.

3. Program příští pracovní schůze 9. března 2017: Sympózium "Alergie 2017". Koordinace
P. Kučera a M. Vachová. V úvodu programu proběhne udělení ceny Vladimíra Zavázala a
Ceny ČSAKI za publikace v časopise Alergie 2016. Odborný program: D. Titěra: Biologie včely
medonosné; M. Vachová: Diagnostika alergie na jed Hymenopter; P. Kučera: Klinický obraz alergie na jed
blanokřídlého hmyzu. J. Ort: Léčba a prevence alergie na jed blanokřídlého hmyzu a P. Dráber: Novinky
v poznávání mechanizmů aktivace žírných buněk.

4. Návrh sloučení a převod finančních prostředků subjektu IMULAB z.s. a ČLS JEP (viz
bod 4, zápisu ze dne 12. 1. 2017). Dr. Jílek informoval o výsledku jednání s vedoucí
Ekonomického odd. sekretariátu ČLS JEP p. Menclovou. Nákladové středisko pro sekci
ČSAKI pro oddělené sledování hospodaření je možné zřídit. Výbor na základě této informace
schválil sloučení a převod finančních prostředků subjektu IMULAB z. s. a ČLS JEP ČSAKI.
5. Doc Petrů obdržel dne 12. 1. 2017 e-mail z ústředí World Allergy Organization (WAO)
s nabídkou možnosti uspořádat akci The World Allergy Congress (WAC) v roce 2019, a to
bez návaznosti na pravidelný roční kongres EAACI. Prof. Panzner konzultoval tuto záležitost
telefonicky s budoucí prezidentkou EAACI Ioanou Agache a informoval výbor e-mailem ze
dne 24. 1. Výbor po zvážení všech okolnosti nabídku pořádání kongresu WAC v Praze
odmítl.
6. Doc. Petrů obdržel mail od manažerky spol. MediaPlanet K. Štalmachové s informací o
kampani této společnosti „Astma a alergie“. Jedná se o formu novinové přílohy, která bude
vycházet dne 18. února 2017 celostátně jako vklad Lidových novin a předpokládá se rovněž
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její distribuce na některých akcích ČSAKI. Výbor doporučil vyžádání tiskového náhledu této
přílohy.
7. Globální odborná akce "BREATHING 2017 COPD and Asthma Hybrid Scientific
Conference" organizovaná společností Novartis ve dnech 28. - 29. dubna. Jedná se o
multilaterální konferenci, která proběhne paralelně na několika místech Evropy. 28. 4. bude
program zaměřen na astma a 29. 4. na CHOPN. Doc. Petrů byl osloven Mgr. Tomášem
Eisnerem ze spol. Novartis s žádostí o navržení předsedajícího za ČSAKI a přednášející pro
část konference, která proběhne v češtině. Výbor vyslovil souhlas s návrhem prof. Vašákové
jako předsedající dopolední části programu a jako přednášející navrhl prof. Pohunka a prof.
Panznera.
8. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje Dr. Král:
• od předchozí schůze výboru proběhly 2 schůze výboru SLI: dne 13. 1. v rámci společného
zasedání výboru SLI, supervizorů SEKK a pozvaných hostů (13. - 14. 1. 2017 Krňovice u
Třebechovic p. Orebem). Další schůze proběhla 7. 2. 2017.
• dne 26. 1. 2017 se konalo jednání Pracovní skupiny (PS) MZ pro novelizaci Sazebníku
výkonů. Změny ve sdílení výkonů odbornosti 222 (Transfúzní lékařství) pro odbornosti
Klinická biochemie (801) a Laboratoř alergologická a imunologická (813) byly bez
problémů přijaty.
• implementace "kultivovaného" seznamu výkonů odbornosti Lékařská mikrobiologie (802)
od 1. 1. 2017 je velmi náročná. Dle některých informací nelze vyloučit snahy MZ, aby
"Kultivované seznamy výkonů" v odbornostech 813 a 801 vstoupily v platnost od 1. 1.
2018. Zdravotní pojišťovny sdělily, že v žádném případě nelze počítat s hodnotou bodu
1,- Kč. Výbor SLI připravuje stanovisko, které by měl za OS podepsat doc. Petrů. Výbor
SLI konstatuje, že velmi důležitá bude mezioborová spolupráce v této záležitosti a ta by
měla probíhat cestou Rady pro autorizaci klinických laboratoří (RAKL) ČLS JEP.
• dr. Pokorný kontaktoval SLI s žádostí o sdělení stanoviska, jak bude ČSAKI dále
postupovat ve věci žádosti o schválení NRL "Stanovení AMH". Dr. Král informoval dr.
Pokorného, že ČSAKI očekává stanovisko oboru gynekologie a porodnictví. Tajemník
SLI ing. Hindoš byl pověřen zjištěním stavu věcí.
• problematika návrhu novely zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
Výbor SLI upozornil na problematickou formulaci paragrafu 28 o genetických
vyšetřeních. V případě schválení hrozí reálné nebezpečí, že nebude možné provádět
některá genetická vyšetření ve stávajících HLA laboratořích (odbornost 813), např.
asociace HLA s chorobami, dg celiakie, Bechtěrevovy choroby, atd. Dr. Král bude v této
věci jednat s prof. Mackem jun.
• prof. Stříž informoval o návrhu změny vzdělávacího programu pro VŠ: redukce délky
požadované praxe v oborech komplementu v rámci základního kmene.
9. Problematika privátních alergologů. Informoval dr. Rohovský: K datu schůze výboru
nejsou žádné nové informace.
10. Léková politika – specifický léčebný program přípravkem Immodin. Doc. Petrů obdržel
dne 7. 2. e-mail od Mgr. Renáty Bartkové, ředitelky spol. IMUNA PHARM a.s., Slovensko,
s informací, že ministr zdravotnictví ing. Mgr. Miloslav Ludvík dne 30. 1. 2017 zrušil
rozhodnutí MZ ČR ze dne 1. 11. 2016, kterým nebyl vydán souhlas se specifickým léčebným
programem tímto přípravkem. Záležitost se vrací správnímu orgánu prvního stupně.
11. Informace sekce sester. Informuje Mgr. Zelenková a předložila program IX. Konference
sester a tématem „Nové poznatky v alergologii a klinické imunologii“, která se bude konat
dne 22. 4. 2017. Program bude společný s pneumologickými sestrami. Výbor odsouhlasil
finanční podporu této akci do výše 10 tis. Kč.
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12. Doc. Petrů informoval výbor o dopisu z České lékařské komory. Bylo zjištěno, že u
některých výkonů v seznamu zdravotních výkonů je kalkulována cena práce lékaře – nositele
výkonu na úrovni L1 (lékař s odbornou způsobilostí – absolvent) nebo L2 (lékař
s certifikátem o absolvování základního kmene) a nikoliv na úrovni L3 (lékař se
specializovanou způsobilostí. Výbor doporučil kontrolu výkonů odbornosti 807 v tomto
smyslu.
13. Problematika elektronického vzdělávání lékařů v Elektronické univerzitě (EUNI). Doc.
Petrů obdržel dne 3. 2. 2017 mail od PhDr. Jaroslavy Veselé, pracovnice sekretariátu ČLS
JEP, s informací o možnosti navrhnout témata a přednášející z oboru alergologie a klinické
imunologie. Výbor rozhodl se k této iniciativě nevyjadřovat.
14. Různé:
• Schvalování programu odborné akce s garancí ČSAKI: Odborný seminář společnosti
I.T.A. – Intertact s.r.o. pořádaný ve spolupráci s Českou společností pro analytickou
cytometrii dne 1. 3. 2017 v kinosále Hotelu ILF. Výbor garanci odsouhlasil za
předpokladu úhrady poplatku dle ceníku ČSAKI.
• Schvalování programu pravidelných akcí ČSAKI:
o 9. 3. 2017: odborný seminář Sekce imunogenetiky ČSAKI. Výbor upozornil na
nevhodnou formu plánování akce a doporučil obdobné akce zařadit do celoročního
plánu akcí ČSAKI.
o 31. 3. - 1. 4. 2017: XXVI. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie,
Místo konání: Kouty n. Desnou.
o 2. 6. 2017: XXII. českolipský den astmatu a alergie. Místo konání: Máchovo
jezero.
• Prof. Pohunek informoval o kontaktu se spol. Novartis ve věci vyšetření hladiny
celkového IgE v systému POCT (Point of Care Testing), které je touto firmou zavedeno.
(viz bod 8., odst. 4. zápisu ze dne 12. 1. 2017). Inciativa směrována především na
Slovensko a není zatím plán toto vyšetření zavádět v Čechách.
15. Noví členové ČSAKI:
• Lékaři: MUDr. Patricie Ševčíková (Alergo-imunologie, zdravotní středisko Lažce,
Dlouhá 34, Olomouc).
• Sekce sester: Adéla Turková (Program H plus, s.r.o., Kartouzská 10, Praha 5); Hana
Marková (AKI s.r.o., Palackého 1463/3, Šumperk).
• Sekce laboratorní imunologie: Ing. Pavla Plačková (Synlab Czech s.r.o., Praha 8); Mgr.
Kristýna Kopecká (IKEM, Praha 4).
• Sekce imunogenetická: Mgr. Kristýna Kopecká (IKEM, Praha 4)
16. Příští schůze výboru se uskuteční dne 9. března 2017 9 hod. v Autoklubu, Opletalova ul..
Zapsal: D. Jílek
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