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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 11. února 2016 

 
Přítomni:  Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Král, Kučera, Litzman, Novotná, Petrů, Pohunek, 
Seberová, Šimoníčková. 

Omluveni: Jílek, Jůzová, Krčmová, Panzner, Rohovský, Stříž, Voříšková. 

 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 14. ledna 2016: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z 

předchozí schůze výboru. 
• ad bod 6. zápisu ze dne 14. 1. 2016 - Problematika prick-testů: zatím nebyl odeslán dopis 

ministrovi zdravotnictví ČR s žádostí o vyhlášení stavu nouze v diagnostice alergie, bude 
znovu diskutováno. 

 

2. Program pracovní schůze 11. února 2016. Téma Gastronterologie mezioborově. Koordinace: 
doc. Čáp, Dr. Novotná. Program: M. Fuchs: eozinofilní ezofagitis; P. Kohout: Coeliakie a ovlivnění střevní 
mikroflóry probiotiky, výživa u IBD; M. Lukáš: Idiopatické střevní  záněty dnes; K. Malíčková: Biologická  léčba 
IBD z pohledu klinického imunologa a V. Mandys: Příspěvek patologa  k diagnostice coeliakie, IBD a potravinové 
alergie. 

3. Program pracovní schůze 10.března 2016. Téma: Alergie 2016. Úvod: Udělení ceny Vladimíra 
Zavázala (prof. Stříž) a čestného členství ČSAKI (MUDr. Madar). Udělení ceny ČSAKI za 
publikace v časopise Alergie za rok 2015.  Odborný program P. Kučera: Žírná buňka a bazofilní leukocyt ve 
fyziologii a patologii člověka; P. Heneberg: Biologie mastocytů, farmakologické ovlivnění aktivace; I. Tomšíková: 
Kožní choroby s účastí žírných buněk; T. Kozák: Systémová mastocytóza; P. Kučera: Anafylaxe a mastocytóza. 

 

4. 33. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie, Plzeň 12.-15. 10. 
2016. Prof. Panzner poslal rozpis programu a jmenovitý návrh koordinátorů jednotlivých sekcí. 
Nutno doplnit slovenské kolegy, SSAKI souhlasí s tím, aby výběr provedl výbor ČSAKI. 
Sekretářka výboru byla požádána ing. Darebníkem (Solen) o vypracování jmenného seznamu 
účastníků sjezdu z řad výborů ČSAKI a SSAKI. 
 

5. Výpadek výroby a zásobování diagnostickými a terapeutickými alergeny produkty spol. 
Stallegenes, informuje doc. Petrů:  
• dne 15.1. došel dopis z VZP (odpověď na náš dopis ze dne 1.12. 2015), text je obdobný jako 

z MZ ČR, zamítnut návrh na vykazování ZULPu u prick testů neregistrovaným přípravkem 
stávajícím kódem pro Alyostal nebo Soluprick. Navrženo podání žádosti o specifický léčebný 
program výrobcem nebo odbornou společností. VZP bude iniciovat jednání s MZ ČR, SUKL 
a dalšími pojišťovnami, o jehož výsledku nás budou informovat. 

• bylo podpořeno urychlení přidělení ceny a úhrady již v ČR registrovaného sublinguálního 
produktu Acarizax (roztočová alergenová imunoterapie) dopisem zaslaným VZP a SUKL, 
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aby tak mohl být vyplněn výpadek produkce kapkových forem roztočové SLIT firmy 
Stallergenes. 

Následovala obsažná diskuse výboru OS, jejím výsledkem bylo: 
• bude oficiálně požádána společnost Allergy Therapeutics (disponuje  nejlevnějšíni přípravky 

a nejširším spektrem v ČR neregistrovaných diagnostických alergenových extraktů), aby 
zažádala o specifický léčebný program, který by umožnil dovoz jejich produktů a tím 
zjednodušil jejich praktickou dostupnost – zajistí doc. Petrů. 

• bude proveden průzkum mezi alergology a klinickými imunology s žádostí o vyjádření, které 
testovací extrakty nejvíce postrádají a jak velký nárůst nákladů předpokládají v souvislosti     
s výpadkem a nutností zástupného vyšetřování specif. IgE – dotazník připraví doc. Petrů, 
provede a zpracuje dr.Rohovský. 

• bude napsán dopis na VZP a Svazu zdravotních pojišťoven s informací o dané situaci a s 
upozorněním, že je třeba počítat s nárůstem nákladů, spojeným s větším využíváním finančně 
významně náročnější laboratorní diagnostiky alergických onemocnění. Součástí sdělení bude 
rovněž vznesení dotazu, zda je možné, aby pacienti osobně žádali proplácení ZULP při 
použití neregistrovaných diagnostickým přípravků – zajistí doc. Petrů. 

 

6. Problematika primárních imunodeficiencí: 
• dne 21.1, 2016 přišel dopis z MZ ČR adresovaný prof. Šedivé (podepsán MUDr. Marounek, 
ředitel oboru zdrav. služeb), reagující na náš dopis ze dne 27. 11. 2015, zamítající možnost 
vytvoření center pro pacienty s primárními imunodeficiencemi. MZ si je vědomo tohoto 
problému, ale dle znění zákona §112 zákona č.372/2011 Sb. se nejedná o centra vysoce 
specializované péče. Setkání na řešení tohoto tématu mělo proběhnout 2. 2. 2016, dle dopisu 
z MZ jsme měli být o výsledku informováni – zatím nic nepřišlo. 

• znovu byla diskutována otázka diagnostiky primárních imunodeficiencí metodou 
TREC/KREC a vztahu k očkování kojenců proti rotavirům: Prof. Šedivá písemně 
informovala výbor, o své e-mailové korespondence s doc. Votavou (přednosta dětské kliniky 
FNKV Praha) a prof. Kožichem (Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a předseda 
Koordinačního centra pro novorozenecký screening, VFN Praha) a prof. Zemanem (předseda 
České pediatrické společnosti ČLS JEP). Z této korespondence vyplývá, že všichni uznávají 
jako partnera pro diskusi na toto téma ČSAKI. Výbor ČSAKI podporuje návrh na vznik 
pilotní studie, která by zmapovala situaci u nás - Doc.Petrů odešle dopis prof. Šedivé a 
zmíněným pánům přednostům v tomto smyslu a také, že prof. Šedivá je výborem ČSAKI 
podporována v jejích aktivitách zaměřených tímto směrem a nadále jedná naším jménem. 

 

7. World Allergy Organization (WAO): 
• výbor ČSAKI schválil provedení platby za členství ve WAO pro rok 2016, zajistí prof. 

Litzman.  
• všechny národní společnosti byly vyzvány k event. zaslání „Letter of interest“, pokud mají 

zájem organizovat World Allergy Congress v letech 2020 nebo 2021. Odsouhlaseno, že 
ČSAKI bude žádat. Prof.Pohunek navrhuje, aby technickou stránku zajistila agentura Guarant 
a v případě souhlasu by se na organizaci podílela i ČIPA – podání žádosti a kontakt 
s Guarantem zajistí Prof. Pohunek. 

 

8. Biologická léčba astmatu omalizumabem (Xolair):  
• na minulé schůzi informovala prim. Krčmová, která je pověřena výborem jednat v této 

záležitosti, že ČSAKI, ČPFS a ČSDP dohodly s revizním odd. VZP výhodnější podmínky 
úhrady léčby, odpovídající lépe textu SPC, to platí pouze pro pojištěnce VZP. Proti tomu 
však protestoval Svaz zdravotních pojišťoven. Nutno zjistit aktuální názor SUKL, bude-li 
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změna „P“ v nedohlednu, bude nutno iniciovat společné jednání všech zainteresovaných 
společností s tímto svazem – jednáním opět pověřena prim. Krčmová. 

• v souladu s vyjádřením výboru ČPFS ČLS JEP, i výbor ČSAKI vyjádřil podporu/souhlas se 
založením nového centra NCTA (t.j. m.j. s možností  centrové léčby anti-IgE) v Krajské 
zdravotní a.s., Masarykově nemocnici o.z. v Ústí nad Labem. Garantem centra za 
pneumology/ČPFS bude MUDr. Jaroslav Lněnička a za ČSAKI MUDr. Dalibor Jílek, CSc. 

• Doc. Petrů informoval o jednání členů advisory boardu spol. Novartis, které proběhlo dne 10. 
2. 2016 za účasti zástupců ČSAKI, ČPFS a ČSDP. Mimo jiné se týkalo dalšího postupu při 
prosazování změny podmínek úhrady léčby těžkého astmatu přípravkem Xolair. 

 

9. Návrh kódu pro lékový provokační test. Dr. L. Sedláčková jménem Pracovní skupiny pro 
lékovou alergii předložila text žádosti. Nutno ještě provést drobné úpravy a sehnat podporu 
někoho mimo ČSAKI. Již přišlo kladné vyjádření od Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, 
vhodné by bylo získat obdobné vyjádření od farmakologů, aby žádost měla větší váhu. Potom 
bude žádost podána k projednání na MZ ČR – zajistí doc. Petrů. 
 

10. Grant pro účast na Kongresu EAACI 2016 ve Vídni: přidělen MUDr. Zitě Chovancové dle 
obvyklých podmínek (viz zápis z předcházejících jednání výboru a informace na webu ČSAKI). 
 

11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje dr. Král:  
• jednání s MUDr. Zdenkou Salcman Kučerovou, MBA, ÚP VZP (viz její dopis OKRZP č.j. 

484/2015): dr. Král dostal informaci o pracovní neschopnosti dr. Salcman Kučerové, paní 
ředitelka se údajně přihlásí sama s návrhy termínů jednání. 

• informace o činnosti Pracovní skupiny pro reprodukční imunologii: 2. 2. 2016 proběhlo 
jednání, kde byly zpracovány připomínky k návrhu aktualizace "Doporučení" diagnostického 
laboratorního postupu (odbornost 813). Definitivní verze bude předložena výboru SLI a 
následně výboru ČSAKI ke schválení. 

• Dr. Král informoval o ukončení činnosti MUDr. V. Skokanové, CSC. ve funkci posuzovatele 
ČIA o.p.s., norma ISO 17 043 pro činnost poskytovatelů služeb v oblasti EQA/EHK v ČR. 
Do uvedené funkce byl výborem SLI navržen a schválen RNDr. V. Král, CSc. Výbor ČSAKI 
s návrhem souhlasí. 

• Doc. Jirsa, vedoucí katedry klinické biochemie IPVZ, zaslal dopis, ve kterém žádá obory, 
které se účastní na výuce Společného kmene oborů komplementu pro specializační 
vzdělávání nelékařů, aby se vyjádřily, zda-li souhlasí a případně se i účastní na inovaci 
vzdělávacího programu (viz předchozí informace o ukončení platnosti akreditace IPVZ pro 
vzdělávání v tomto programu). Stanovisko za SLI připravili prof. Stříž a dr. Král. Výbor 
ČSAKI odsouhlasil, že stanovisko za odbornou společnost odešle předseda. 

• Dr. Král předal informaci od předsedkyně Sekce laborantů ČSAKI Olgy Jůzové o odchodu A. 
Skalické ze Zkušební komise MZ ČR pro odborné přezkoušení SZP v laboratorních oborech, 
kterým propadla platnost registrace na NCO NZO v Brně. Sekce laborantů ČSAKI hledá 
náhradu za p. Skalickou. Dr. Král předložil návrh na p. Michaelu Vondrákovou, DiS. z 
Centra imunologie a mikrobiologie ZÚ UL. Výbor ČSAKI s návrhem souhlasí. Sekce 
laborantů ČSAKI předpokládá, že výbor ČSAKI zvolí definitivního kandidáta v termínu, 
který bude oznámen. 

 

12. Problematika privátních alergologů: Dr. Rohovský poslal písemně body k projednávání: 
• doporučeno zvážit odvolání proti nenasmlouvání výkonu 06132 (edukace inhalační techniky 

sestrou) u pojištěnců VZP – pro nedostatek času nebylo projednáno. 
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• Dr. Tomáš Sýkora poslal jménem privátních alergologů dopis na SUKL, aby „jednoznačně 
odsouhlasil doporučený postup testování neregistrovanými prick testy firmy Allergy 
Therapeutics“, o výsledku bude výbor informovat. 

• je nutné co nejobsáhlejší zveřejňování komunikace výboru s MZ ČR, SUKL, firmami atd. ve 
věci dg. a terapeut. alergenů. Neinformovanost trápí „terén“ nejvíce, jsme nařčeni z pasivity i 
lidmi, kteří ani nečtou informace na www.csaki.cz. Lze namítnout: doc. Petrů vždy na 
začátku každé pracovní schůze informuje účastníky o aktuálním jednání výboru i jeho 
aktivitách, stejně tak se rozesílají informace všem mailovou poštou, event. jsou vyvěšeny na 
našich webových stránkách. Výbor se pokusí ještě zintenzivnit svoji komunikaci s alergology 
v terénu. 

 

13. Různé: 
• dne 16. 2. 2016 proběhne v Lékařském domě v Praze vzdělávací akce organizovaná 

Sekcí imunogenetiky. Téma: Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 
2016. 

• MUDr. J. Novák zaslal mailem výboru dne 9. 2. 2016 dopis, žádající o stanovisko 
k užívání mléčných hydrolyzátů u kojenců v indikaci prevence alergií. Takto to prý vyznívá 
z doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy České pediatr. společnosti. 
V dopise se píše, že pokles výskytu alergických stavů u takto živených dětí je nepřesvědčivý 
a naopak u nich dochází ke zvýšení rizika průduškového astmatu. Z diskuse vyplynulo, že 
takto se to nedá interpretovat, výsledky studií jsou rozporuplné, ČSAKI se nebude veřejně 
k tomuto problému vyjadřovat. Odpověď dr. Novákovi vypracuje v tomto smyslu doc. Petrů. 

• J. Šimoníčková předává informaci od Mgr. J. Zelenkové, že únorová konference sester 
bude zrušena pro malý zájem. Návrh, aby byla spojena s konferencí organizovanou 
pneumologickou sekcí ČAS dne 21. 5. 2016. Odsouhlaseno včetně toho, že účastnicím z řad 
ČSAKI bude zaplacen účastnický poplatek 200 Kč (jedná se asi o 30 osob) a že přispějeme 
také na občerstvení a některé další nutné výdaje, předpokládá se celková částka do 10.000 
Kč. 
 

14. Noví členové ČSAKI:  

Lékaři: MUDr. Martin Deák (Astmacentrum s.r.o., Česká Lípa); MUDr. Pavel Štach 
(Ambulance alergologie a klin.imunologie, Valašské Meziříčí), MUDr. Aleš Zlámal 
(Alergologická ambulance, MUDr. Ljuba Zlámalová, Dobruška). 
Sekce laboratorní imunologie: MUDr. Zuzana Kučerová (Ústav klinické imunologie FN HK, 
Hradec Králové); Mgr. Andrea Lipinová (Laboratoř krevního centra, Krevní centrum s.r.o., 
Frýdek-Místek). 
Sekce imunogenetiky: MUDr. Jana Ticháčková (Transfúzní oddělení FN Plzeň, HLA laboratoř, 
Plzeň – Bory); Ing. Eva Ratajová (Oddělení HLA, ÚHKT, Praha 2). 
Sekce sester:  Hana Russfellová (Ambulance MUDr. Jarmila Křikavová, Český Krumlov);  
Veronika Štrajtová (Dětská léčebna se speleoterapií, Ostrov u Macochy).  
Sekce imunologických laborantů: Aneta Bendová (AeskuLab k. s., Praha 6). 
 

15. Příští schůze výboru se uskuteční dne 10. března 2016 v Nemocnici Na Homolce v 9 hod.  

  
Zapsala: J. Šimoníčková, redakce: D. Jílek 


