Zápis z videokonferenčního jednání výboru ČSAKI dne 11. března 2021
Videokonferenčního jednání se zúčastnili: Bartůňková, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král, Krčmová,
Kučera, Litzman, Panzner, Petrů, Rohovský, Stříž, Šimoníčková.
Hosté: ing. Darebník (k bodu 10), MUDr. Zlámal (k bodu 10).
1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru z 11. až 18. 2. 2021: Prof. Panzner provedl
kontrolu zápisu:
• ad bod 4. zápisu: Workshop Sekce imunogenetiky proběhl 9. března 2021.
• ad bod 9. zápisu: Léková politika. Dopis k tématice vývoje situace v dodávce
imunoglobulinových preparátů na náš trh připravený prof. Litzmanem odešel na MZ.
2. Program sympózia „Alergie 2021“ dne 11. března 2021: Sympózium proběhne formou
záznamu, který bude uvolněn v den konání v 10:00 hod. Téma: “Stres, alergie, imunita a
CNS.“ Koordinuje doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. Program: S. Pešák: Stres a alergie; P. Čáp: Stres a
imunita; E. Havrdová: Stres, CNS a demyelinizace a C. Höschl: Duše jako imunomodulátor.

3. Příprava pracovní schůze 10. června 2021. Pracovní schůze organizovaná Skupinou
mladých imunologů a alergologů. Místo konání: Lékařský dům, Praha. Téma: Kožní
problematika u alergických a imunopatologických onemocnění. Koordinace: J. Poláková a T.
Milota. K datu konání schůze nejsou dosud o přípravě informace.
4. Schvalování programů odborných akcí garantovaných ČSAKI: Byly schváleny odborné
programy na tyto akce:
• XIX. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli, 14. května 2021, Litomyšl, Smetanův dům,
téma: Covid-19 pohledem různých oborů (on-line). Odborná garance: M. Teřl a M.
Hrubiško. Program: J. Krejsek: Imunopatogeneze infekce SARS-CoV-2; V. Koblížek: COVID - 19 a post
COVID syndrom z pohledu klinika; M. Jeseňák: Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s
virem SARS-CoV-2 u dětí; J. Suchopár: COVID-19 a léky; P. Hubáček: Detekce antigenů a nukleové
kyseliny koronaviru SARS-CoV-2: metody a výpovědní hodnoty; V. Fejt: Stanovení a význam protilátek
proti koronaviru SARS-CoV-2; M. Skála: Postkovidová studie Fakultní nemocnice v Hradci Králové; P.
Králíčková: COVID-19 a autoimunita; M. Teřl: Astmatici v době SARS-CoV-2 pandemie; R. Košturiak:
Reinfekcia SARS-CoV-2 vírusom; R. Honzák: COVID-19 a psyché.

5. Prof. Panzner seznámil výbor s dopisem předsedy ČIS MUDr. L. Vannucciho, Ph.D.
týkající se 2 bodů:
• upozornění na nemožnost účasti členů ČIS videokonferencích z pravidelných akcí
pořádaných ČSAKI. problém byl vyřešen, přístup členům ČIS na kce ČSAKI byl
umožněn
• projednán termín kongresu Middle European Societies for Immunology and Allergology
(MESIA), který se bude konat v Praze. Přijat termín 23. - 26. 11. 2022.
6. Léková politika. Stanovisko k úhradě přípravku Acarizax. Firmě ALK bylo odesláno
vyjádření ČSAKI připravené doc. Petrů, které proběhlo oponenturou výboru prostřednictví emailové konference výboru.
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7. Platba ročního příspěvku pro WAO. Výbor ČSAKI schválil provedení platby za členství ve
WAO pro rok 2021, zajistí prof. Litzman - pověřen vyřízením na sekretariátu ČLS JEP.
8. Prof. Panzner obdržel dopis od expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise
(NIKO) s žádostí o vyjádření k návrhu plošné revakcinace vakcínou proti spalničkám,
příušnicím a zarděnkám (MMR). Cílem by mělo být dosažení vyšší úrovně protilátek
v případě vakcinace proti covid-19. Výbor schválil odeslání odpovědi ve smyslu
nedoporučení takovéhoto postupu.
9. Výběrové řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje na zřízení místa lékaře oboru
alergologie a klinická imunologie v NZZ Pneumomedicef, Litoměřice. Prof. Panzner zaslal
po konzultaci s členy výboru OS kladné stanovisko.
10. Postgraduální vzdělávání (PGV) v alergologii a klinické imunologii.
• Změna v průběhu atestační zkoušky. Prof. Stříž informoval o Vyhlášce MZ ČR č.
121/2019 Sb. “O zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č.
188/2009 Sb…”. Pokud je součástí zkoušky obhajoba písemné atestační práce, ukládají se
pro ústní část zkoušky pouze 2 další otázky. Změna vstoupila v platnost od 1. 1. 2021.
• Prof. Stříž rovněž upozornil o schválení nového logbooku pro záznam průběhu PGV
nelékařů.
11. Problematika on-line přenosů a záznamů z odborných akcí pořádaných ČSAKI. K
tomuto bodu se dostavili MUDr. Jakub Zlámal a ing. Darebník ze spol. Solen a.s.
• MUDr. Zlámal podal informaci o historii zajišťování přenosů a záznamů akcí. V první
fázi byla využita nabídka sekretatiátu ČLS JEP ke spolupráci spol. TARGET – MD s.r.o.
Byla zajištěna dostatečná technická kvalita přenosů, přenosy měly vysokou sledovanost.
Nejasný byl způsob financování jednotlivých akcí.
• Po získání příslibu finanční podpory od spol. Novartis bylo přistoupeno ke spolupráci se
spol. Solen a.s. Pro účely on-line přenosů a přístupu k záznamům z proběhlých akci byla
zřízena webová stránka “csaki.tv”. Zahájení provozu webu dne 8. 3. 2021 u příležitosti
sympózia „Alergie 2021“.
• Ing. Darebník dále informoval o možných řešeních přístupu k on-line vysílání a k
záznamům tak, aby byl umožněn přístup všem členům ČSAKI. Pozvánky na akce budou
obsahovat informaci, pro které segmenty postgraduálního vzdělávání je akce
akreditována.
12. Problematika Sekce laboratorní imunologie. Dne 25. 2. 2021 proběhla schůze výboru SLI
formou videokonference. Informaci podal předseda SLI dr. Král:
• Výjezdní zasedání výboru SLI v Krňovicích se letos nekonalo v obvyklém termínu z
důvodu pandemie COVID-19. Výbor SLI souhlasí, aby se akce uskutečnila v nejbližším
vhodném termínu v průběhu r.2021.
• Dopis z Chrudimské nemocnice ohledně „odsmlouvání výkonu vyš. celkového IgE“
(viz bod 10, odst. 3. zápisu z jednání výboru ze dne 14. až 18. 12. 2020): výbor SLI dosud
neobdržel vyžádané doplnění k dané problematice a rozhodl o ukončení projednávání
tohoto bodu.
• Dotaz Krajské nemocnice T. Bati, a.s. na možnosti vykazování výkonu 91399
(CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA
AGAROZOVÉM GELU S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM). (viz bod 10, odst. 4.
zápisu z jednání výboru ze dne 14. až 18. 12. 2020). Ústní i písemné (e-mail) vyjádření
předsedy SLI je po dotazu na MZ považováno za dostatečné pro uzavření problému.
• Výbor SLI obdržel k vyjádření návrhy novel dvou mezinárodních norem: EN ISO 15
189 - přípravou stanoviska pověřeni Ing.Luxová a Mgr.Šipka; EN ISO 20 387
(..požadavky na biobanky..) - řeší Mgr. Šipka, kontaktoval Národní tkáňové centrum v
Brně.
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•

•

Rozšíření indikace vyšetření STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU
(kód 91481) pro ambulantní sféru u vybraných diagnóz. Schválené rozšíření (viz bod 18,
odst 3. zápisu z jednání výboru ČSAKI ze dne 14. 11. 2019) není bohužel uvedeno v
Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro rok 2021 v původně schválené
verzi. Množí se dotazy a stížnosti. Výbor SLI rozhodl na svém jednání o nutnosti iniciovat
jednání o změně cestou PS2 při MZ ČR.
Dopis prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., AGAF, přednosty Kliniky ISCARE a.s. v
Praze s žádostí o vyjádření k novému RL, kód 91573 „KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
KALPROTEKTINU VE STOLICI“ prováděného jako „Point of care testing“ (POCT) v
rámci
navrhovaného
výkonu
„DÁLKOVÁ
KONTROLA
PACIENT
S
NESPECIFICKÝM STŘEVNÍM ZÁNĚTEM“. Výbor SLI rozhodne o žádosti per rollam.

13. Výbor projednal úhradu poplatku do ČAZL za rok 2021. Informaci podala O. Jůzová,
předsedkyně Sekce imunologických laborantů: Prezidium ČAZL na jednání dne 15. 2. 2021
schválilo výši příspěvků 0,- Kč. Důvodem je epidemiologická situace v roce 2021, kdy
všechny vzdělávací akce a schůze prezidia probíhají on-line formou.
14. Různé:
• Prof. Panzner obdržel mail z WAO (World Allergy Organization) s informací o
Světovém týdnu alergie, který se uskuteční ve dnech 13.-19. 6. 2021 s tématem anafylaxe.
• V nakladatelství Tigis byla vydána publikace „Průvodce alergenovou imunoterapií“.
Doporučení České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. 3.
přepracovaní vydání 2021. Autoři O. Rybníček a E. Seberová. Prof. Panzner doporučil
umístit informaci na web ČSAKI.
• Prof. Pohunek podal informaci o financování Pylové informační služby (PIS).
Financování PIS z rozpočtu hygienické služby bylo potvrzeno na další 3 roky, možná až
na dobu 5 let.
• Prof. Bartůňková informovala, že FN Motol obdržela 6000 dodávek
experimentálního léku na covid-19 od spol. Regeneron. Jedná se o kombinací
monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab, vhodných pro léčbu pacientů,
kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19. Lék bude k dispozici od počátku dubna a
bude aplikován ve FN Motol ve speciálním stacionáři.
• Prof. Litzman obdobně informoval, že ve FN u Sv. Anny v Brně je k dispozici lék
bamlanivimab (od spol. Eli Lilly) použitelný v obdobné indikaci.
15. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Martina Francová (Zam.: Hornmed s.r.o. alergologie imunologie, Charbulova
8, Brno).
Sekce alergologických sester: Bc. Marie Nezbedová (Zam.: Ústav imunologie a alergologie
FN Plzeň).
Sekce imunogenetiky: Mgr. Lucie Zemánková (Zam.: ÚHKT Praha, Odd. HLA, U
Nemocnice 1, Praha).
16. Příští jednání výboru se uskuteční formou videokonference dne 8. dubna 2021 od 10:00
hod.
Zapsal: D. Jílek
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