Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 13. února 2020
Přítomni: Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Jůzová, Kočí, Král, Krčmová, Kučera, Litzman,
Melecká, Panzner, Petrů, Rohovský, Stříž, Šimoníčková.
Omluveni: Jílek, Novotná, Pohunek.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze 9. ledna 2020: Prof. Panzner provedl kontrolu zápisu z
předchozí schůze. Všechny úkoly vyplývající z minulého zápisu byly splněny.
2. Program pracovní schůze 13. února 2020. Místo konání: Lékařský dům. Téma:
Imunodeficience. Koordinace: A. Šedivá a J. Litzman. Program: J. Litzman: Imunoglobulinová
léčba v ČR; P. Králíčková: Neinfekční komplikace CVID a jejich léčba; M. Bloomfield: Chronická
mukokutánní kandidóza; R. Hakl: Nové možnosti léčby hereditárního angioedému a T. Freiberger:
Molekulárně genetická diagnostika primárních imunodeficiencí včera a dnes.

3. Příprava pracovní schůze 12. března 2020: Místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na
Homolce. Téma: „Alergie 2020 - Stres, alergie, imunita a CNS“. Koordinace: P. Čáp.
Program: S. Pešák: Stres a alergie; P. Čáp: Stres a imunita; E. Havrdová: CNS a demyelinizace; C. Höschl:
Duše jako imunomodulátor.

4. Cena ČSAKI za nejlepší články publikované v časopise Alergie v roce 2019. Doc. Petrů
informoval o výsledcích hlasování členů redakční rady. Bez udání pořadí byly vybrány
články: Hrdý Jiří a kol. Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene
Escherichia coli 083:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění a vybrané imunologické
charakteristiky; Kopelentová Eliška a kol.: Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80
kojenců s potravinovou alergií; Klocperk Adam, Šedivá Anna: První transplantace thymu
v ČR jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge.
Ocenění budou předána na Sympoziu Alergie 2020 dne 12. 3. 2020. Práce budou
ohodnoceny částkou 5.000 Kč.
5. Schvalování programů odborných akcí garantovaných ČSAKI: Byly schváleny
odborné programy na tyto akce:
• XXVII. Luhačovické dny, 20. 3. – 21. 3. 2020, Luhačovice.
• XV. Jednodenní konference imunologických laborantů, 6. 4. 2020, Pardubice,
Hotel Labe.
• XXIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie, 17. 4. – 18. 4. 2020
Kouty nad Desnou.
• XIX. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli - Farmakoterapie alergie a nemocí s
bronchiální obstrukcí u dospělých i dětí. 15. 5. – 16. 5. 2020, Litomyšl, Smetanův
dům.
• XXV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, 22. - 23. 5. 2020, Rožnov p.
Radhoštěm.
• XXV. Českolipský den astmatu a alergie, 29. 5. 2020, Máchovo jezero.
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6. Pravidla a postupy u akcí ČSAKI. Výbor ČSAKI prodiskutoval návrh, který zaslal prof.
Panzner do mailové konference výboru. Výbor pravidla schválil a jsou uvedena jako příloha
tohoto zápisu.
7. Příprava sjezdu ČSAKI + SSAKI v Praze ve dnech 7. - 10. října 2020. Oslovení
koordinátoři jednotlivých sekcí souhlasili se svou nominací, je připraven dopis pro
koordinátory s upřesněním informací. V rámci kulturního programu úvodního dne vystoupí
skupina Čechomor.
8. Prof. Panzner informoval o zprávách ze zasedání EAACI ExCom. Pořádání kongresu
EAACI v roce 2023 v Praze se nezdá být pravděpodobné vzhledem k vysokým nákladům
na pronájem kongresového centra. Definitivní rozhodnutí padne na kongresu EAACI 2020
v Londýně.
9. Výbor udělil cestovní grant 40 000 Kč MUDr. A. Šrotové z UKIA Hradec Králové pro
účast na „Master Class on Perioperative Hypersensitivity“ a navazujícím „Drug
Hypersensitivity Meeting“ ve Veroně, který se bude konat ve dnech 31. března až 4. dubna
2020.
10. Výbor ČSAKI souhlasí s vytvořením centra biologické léčby astmatu v Jihlavě.
Garanty budou za ČSAKI MUDr. Šárka Vojáčková a za ČPFS prim. MUDr.Jiří Pejchal.
11. Jednání na SÚKL o úhradě přípravku Takhzyro (lanadelumab) pro profylaktickou
léčbu hereditárního angioneurotického edému (HAE). Dr. Krčmová podala informaci o
jednání, které proběhlo na ústředí VZP dne 9. 1. 2020. Bylo domluveno, že ČSAKI zašle
návrh specifikace indikačních kritérií pro populaci pacientů s vysokou medicínskou
potřebou, které budou odpovídat předpokládanému počtu cca 15 pacientů VZP ročně
léčených tímto léčebným přípravkem. Úhrada půjde mimo rozpočet nemocnic.
12. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje předseda SLI dr. Král:
• 10. - 11. 1. 2020 proběhlo výjezdní zasedání výboru SLI v Krňovicích. Na tomto setkání
se rovněž konalo společné jednání supervizorů SEKK odbornosti 813 a výboru SLI s
ředitelem SEKK, s.r.o. Ing. Budinou.
• Diskutována byla koncepce zásadní změny v odbornosti 813 Sazebníku zdravotních
výkonů; předpokládá se předjednání záměru na PS MZČR a zajištění statistických údajů
od ÚZIS (pověřeni dr. Král a doc. Andrýs).
• Ing. Hinďoš informoval o jednání RAKL ČLS JEP (prosinec 2019): laboratorní obory
zastoupené v RAKL vyjádřily obavu z nekontrolovaného rozšiřování spektra vyšetření
„Point of care testing“ (POCT) ) - není dostatečně zajištěn dohled nad jejich kvalitou.
• Výbor SLI byl požádán, zdali by nezvážil ujmout se dohledu nad POCT vyšetřením
infekce Streptokokem sk. A (rychlý nárůst počtu vyšetření v ambulantním segmentu,
odbornost 802 odmítla účast na EHK u tohoto typu vyšetření). Výbor SLI po projednání
nabídku SEKK přijal, vzhledem k tomu, že princip metody je imunochromatografie.
Pro pilotní studii SEKK byli jako garanti schváleni Mgr. Šipka a Dr. Král. Výbor
ČSAKI s návrhem souhlasí.
• Výbor SLI odsouhlasil změny v doporučení odborné společnosti "Definice
imunologické laboratoře", aktualizované doporučení bude uveřejněno na webové
stránce SLI ČSAKI.
13. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský upozornil, že soukromí lékaři mají
možnost navýšit hodnotu bodu až na 1,17 Kč – po splnění všech kritérií vyžadovaných VZP
pro toto navýšení
14. Noví členové ČSAKI:
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Lékaři: MUDr. Vojtěch Krška (Nemocnice ČB, Dětské odd., České Budějovice); MUDr.
Iva Kohoutková (ÚKIA FN Hradec Králové); MUDr. Martin Chvojka (Astmacentrum s. r.
o., Česká Lípa).
Sekce sester: Božena Žemličková (Alergologie – imunologie, Mníšek pod Brdy).
Sekce laboratorní imunologie: RNDr. Radomír Pilný (AKI s. r. o., Brno); Mgr. Tereza
Sudová (Transfúzní odd. FN Plzeň, Plzeň).
15. Různé:
• Doc. Bystroň informoval o úspěšném průběhu XXV. dnů RAPPL v Karlově
Studánce, které proběhly ve dnech 8. – 12. 1. 2020.
• Publikace „Průvodce alergenovou imunoterapií“. Výbor očekává, že do dubna bude
k dispozici rukopis nového vydání (autoři Seberová a Rybníček) k oponentuře výborem
ČSAKI.
• Doc Petrů upozornil na některé nedostatky na webu ČSAKI – například
nedostatečná aktuálnost dokumentu „Koncepce oboru Alergologie a klinická
imunologie.
• Problematika NZZ Medicínské centrum Praha, s.r.o. Opět byl řešen poukaz na
problematické zprávy, které zasílá svým pacientům MUDr. R. Klubal. Výbor ČSAKI
se opakovaně snažil upozornit na problémy, které se v medicínské činnosti Dr. Klubala
objevují (VZP, ČLK), nikdy ale nedošlo k nápravě stavu. Dr. Klubal v současné době
není členem ČSAKI.
16. Příští schůze výboru se uskuteční dne 12. března 2020 v Nemocnici Na Homolce od 9
hod.
Zapsal: J. Litzman
Dokončil: D. Jílek

Příloha: Pravidla pro participaci ČSAKI ČLS JEP na odborných akcích
.
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Pravidla pro participaci ČSAKI ČLS JEP na odborných akcích.
Akce typu A
Pořadatel: Akce je pořádána přímo odbornou společností s pomocí organizační agentury nebo bez
ní. (Typicky např. čtvrteční pracovní schůze, sjezd apod.) Pokud je akce pořádána pomocí
organizační agentury, musí být uzavřena smlouva mezi touto agenturou a ČLS.
Schválení programu výborem: Odborný program akce je schvalován výborem ČSAKI
v dostatečném časovém předstihu tak, aby v případě výborem požadovaných změn tyto mohly být
realizovány.
Kredity: O kredity ČLK žádá přímo ČSAKI, případně organizační agentura. V obou případech je
poskytnuta od ČLK sleva (akce pořádaná ČLS).
Pozvánky a oznámení: Pozvánky na akci jsou rozeslány mailem přes Členskou evidenci ČLS
(zdarma), případně (též) organizační agenturou, v obou případech až po schválení programu
výborem a po přidělení kreditů ČLK.
Firemní prezentace: Pokud je na akci zařazen jakýkoli firemní program (tj. téma nebo přednášející
na přání firmy nebo přednášející za odměnu firmou), musí být ve všech materiálech a oznámeních
zřetelně označen „sympózium pořádané společností …“, „přednáška sponzorovaná společností …“
apod.

Akce typu B
Pořadatel: Akce je pořádána jinými subjekty (zpravidla odborného zaměření) a žádá o „záštitu či
garanci ČSAKI“ (typicky regionální akce se záštitou ČSAKI).
Schválení programu výborem: Odborný program akce je schvalován výborem ČSAKI
v dostatečném časovém předstihu tak, aby v případě výborem požadovaných změn tyto mohly být
realizovány. V opačném případě si výbor vyhrazuje právo „záštitu ČSAKI“ neudělit. Uvedení
záštity ČSAKI na webu a v konferenčních materiálech (a na žádosti o kredity ČLK) je možno
používat až po schválení programu akce výborem ČSAKI.
Kredity: O kredity ČLK žádá pořadatel, resp. organizační agentura. Není jasný nárok na slevu (akce
není pořádaná ČLS), nicméně přístupy jednotlivých okresních sdružení ČLK se mohou lišit.
Pozvánky a oznámení: Pozvánky na akci jsou rozeslány mailem přes Členskou evidenci ČLS
(zdarma), případně (též) jiným subjektem nebo organizační agenturou, ve všech případech až po
schválení programu výborem.
Firemní prezentace: Pokud je na akci zařazen jakýkoli firemní program (tj. téma nebo přednášející
na přání firmy nebo přednášející za odměnu firmou), musí být ve všech materiálech a oznámeních
zřetelně označen „sympózium pořádané společností…“, „přednáška sponzorovaná společností…“
apod.

Akce typu C
Pořadatel: Akce má charakter „B“ – tedy žádá o „záštitu ČSAKI“ – ale je pořádána komerčními
subjekty (typicky farmaceutickými firmami nebo firmami dodávajícími přístroje nebo spotřební
materiál nebo jinými organizacemi s účelem komerčního zisku).
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Schválení programu výborem: Odborný program akce je schvalován výborem ČSAKI
v dostatečném časovém předstihu tak, aby v případě výborem požadovaných změn tyto mohly být
realizovány. V opačném případě si výbor vyhrazuje právo „záštitu ČSAKI“ neudělit. Uvedení
záštity ČSAKI na webu a v konferenčních materiálech (a na žádosti o kredity ČLK) je možno
používat až po schválení programu akce výborem ČSAKI. Za „záštitu ČSAKI“ je v tomto případě
požadována částka dle platného sazebníku schváleného výborem ČSAKI – momentálně platné taxy
se pohybují dle velikosti akce od 3500 do 20 500 Kč (usnesení výboru ze dne 12. 1. 2017).
Kredity: O kredity ČLK žádá pořadatel, resp. organizační agentura. Není jasný nárok na slevu (akce
není pořádaná ČLS), nicméně přístupy jednotlivých okresních sdružení ČLK se mohou lišit.
Pozvánky a oznámení: Pozvánky na akci jsou rozesílány mailem přes Členskou evidenci ČLS (za
úplatu – momentálně platná taxa za jednu rozesílku schválená výborem ČSAKI je 5000 Kč –
usnesení výboru ze dne 11. 1. 2018), případně (též) jiným subjektem nebo organizační agenturou,
ve všech případech až po schválení programu výborem.
Firemní prezentace: Ve všech materiálech a oznámeních musí být zřetelně a jasně uvedeno, kým
je akce pořádána, tedy „sympózium pořádané společností…“ nebo „sympózium společnosti…“.
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