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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 9. dubna 2015 

 
 

Přítomni:  Bartůňková, Bystroň, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král, Krčmová, Kučera, Litzman, Novotná, 
Panzner, Petrů, Pohunek, Rohovský, Seberová, Stříž, Šimoníčková, Voříšková. 

Omluveni: Čáp. 
 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 12. března 2015: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z 
předchozí schůze výboru. 
•••• ad bod 11., odst. 2. zápisu ze dne 12. 2. 2015 - Národní imunizační komise (NIKO), dne 11. 

března 2015 proběhla schůze komise, bude zvláštním bodem jednání této schůze. 
•••• ad bod 6. zápisu ze dne 12. 3. 2015 - Brožurka pro potravinové alergiky, připravovaná 

MUDr. Veronikou Solařovou. Dr. M. Fuchs sděluje, že nemá o přípravě publikace žádné 
nové informace. 

•••• ad bod 16. zápisu ze dne 12. 2. 2015 - Průřezová studie mapující tíži astmatu a úroveň 
kontroly nad astmatem v ambulantních ordinacích alergologů a pneumologů. Probíhá 
přihlašování účastníků studie, přihlášky eviduje Mgr. Kovařík, přihlásilo se zatím 98 lékařů. 
Přihlášky jsou odesílány k evidenci Mgr. Lence Pavlovské do Institutu biostatistiky a analýz 
Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU). 

•••• ad bod 10. zápisu ze dne 12. 3. 2015 - Imunodeficitní centrum v Moravskoslezském kraji -  
dopis nebyl zatím napsán. Dořeší prof. Litzman a doc. Petrů. 

 

2. Program pracovní schůze 9. dubna 2015: Téma: Kazuistiky. Koordinace: I. Krčmová, D. Jílek. 
Program:(1) Problematika alfa-gal v alergologii: V. Thon: Úvod. L. Sedláčková, Š. Luxová: Kazuistika pacientky  s 
reakcí na červené maso. S. Pešák: Další klinické příklady účinku alfa-gal. (2). B. Novotná, H. Šmérková, P. Janků, J. 
Gottwaldová a M. Dastych: Počínající anafylaxe na seminální plazmu. (3) Š. Mikulová, D. Jílek, L. Dvořáková: 
Ataxia - teleangiectasia. 
 

3. Program sympózia "Světový den astmatu" 5. května 2015 v Národním domě v Praze na 
Královských Vinohradech. O programu informuje prof. Pohunek. Program: (A) 9.00–9.30 Zahájení – 
Pozdravy hostů. Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida – TIGIS. (B) 9.30–10.45 Informace o činnosti ČIPA. P. 
Pohunek: Udělení titulu Čestný lektor ČIPA (10 minut). M. Havlíčková: Jak nám zavařily viry v nedávném zimním 
období?  K. Fabiánová: Co na nás chystá pertusse a jak se na ni připravit?(C) 11.15–13.00 P. Pohunek: Globální 
strategie péče o astma a jeho prevence 2014 a národní doporučené postupy v ČR. E. Sixtová: Asthma bronchiale 
jako rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Funkční dopady astmatu a jejich promítnutí do 
dávek  a služeb sociálního zabezpečení ČR (za období 2009-2014). D. Gajdoštík: Jak dnes astma omezuje pracovní 
schopnost nemocných v ČR? V. Kašák: Nové léky na astma a CHOPN na našem farmaceutickém trhu. V. Sedlák: 
Kam směřuje biologická léčba astmatu a alergie? (D) Zakončení odborného sympozia. 
 

ČESKÁ   SPOLEČNOST  ALERGOLOGIE 

A   KLINICKÉ  IMUNOLOGIE  
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4. Volby do sekce imunogenetiky ČSAKI. Byla ustavena volební komise ve složení: Prof. MUDr. 
Ilja Stříž, CSc., Ing. Věra Šiffnerová a MUDr. Eva Matějková. 

 

5. Finanční příspěvek na DAFALL (DAtabase of FOod ALLergy). Doc. Petrů obdržel dne 7. 
dubna 2015 dopis z Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity (IBA) v Brně s informací o registru a žádostí o finanční příspěvek ve výši 
100 000,- Kč. Výbor odsouhlasil příspěvek v této výši. Předpokladem je uzavření smluvního 
vztahu o poskytnutí podpory, kde bude zakotveno uvedení ČSAKI jako podporující organizace 
na všech výstupech z tohoto registru. 
 

6. Postgraduální vzdělávání v oboru AKI. Informuje prof. Stříž (předseda SOR): probíhá 
sestavování přehledu lékařů zařazených do oboru AKI. Prof. Stříž jako předseda SOR osloví 
studijní oddělení jednotlivých fakult, aby od přihlášených lékařů vyžádali jména garantů. 
Garantem celé specializační přípravy školence je dle platného vzdělávacího programu 
([http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vestniky-2011_2360_3.html] Bod 5 a) na str. 18) lékař 
z akreditovaného pracoviště II. typu, s kterým školenec konzultuje průběh specializační přípravy. 
Garant schvaluje plán atestační přípravy školence a průběžně hodnotí. Seznam garantů zjistí prof. 
Bartůňková oslovením pracovišť 2. typu. 
 

7. Publikace k 90.výročí narození prof. J. Šterzla. Doc. Petrů přiblížil okolnost vydání publikace 
"Mé vzpomínky na mikrobiologii a imunologii", jež edituje prof. Ivan Šterzl, který se na výbor 
OS obrátil s žádostí o finanční podporu vydání publikace. Jedná se o záznamy rozhovorů prof. J. 
Šterzla s neznámým tazatelem, které I. Šterzl nalezl v pozůstalosti. Prof. Šterzl má finančně 
zajištěno vydání 800 výtisků a případná podpora ČSAKI by byla využita pro zvýšení nákladu 
vydání. Výbor po diskusi vyslovil nesouhlas s finanční podporou. Důvodem je krátký čas pro 
posouzení publikace a pro rozhodnutí o podpoře publikace. 
 

8. Zpráva z jednání se zástupci  České neonatologické společnosti ČLS JEP ve věci očkování 
dětí s nízkou porodní hmotností. Jednání proběhlo jako součást schůze NIKO dne 7.4. 2015. Za 
ČSAKI se jednání zúčastnili Dr. Horáková, Doc. Petrů a Prof. Pohunek. Za Českou 
neonatologickou společnost ČLS JEP byli přítomni Doc. Zoban, Doc. Dort  a Dr. Čihař.  
• Jednání uvedl náměstek ministra a hlavní hygienik ČR Dr. Valenta a přednesl návrh na 

vytvoření pracovní skupiny ministra zdravotnictví s oficiálním statutem k problematice 
očkování, ve které budou zástupci NIKO a odborných společností ČLS JEP: Česká 
pediatrická společnost, Odborná společnost praktických dětských lékařů, Česká 
vakcinologická společnost, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, Společnost 
infekčního lékařství, Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Společnost dětské 
neurologie, Společnost medicínského práva. Dále budou v pracovní skupině zúčastněni 
zástupci pacientů, MZ a odpůrců očkování. Doc. Petrů byl požádán o návrh na zástupce za 
ČSAKI. Výbor navrhl do této komise Dr. E. Jílkovou. 

• Zástupci Neonatologické spol. vyslovili námitku hlavně proti medializaci stanoviska ČSAKI 
publikací článku v Lékařských listech (M. Fuchs a kol.). Domluvena do konce května 
schůzka neonatologů a ČSAKI k vytvoření společného stanoviska, které bude předloženo 
NIKO. Výbor pro toto jednání s neonatology navrhl Doc. Petrů, Prof. Pohunka a dr. Fuchse.  

• Výbor navrhl prof. Lokaje jako zástupce ČSAKI do NIKO.  
 

9. Zpráva z jednání předsednictva kategorizační komise ČLS JEP. Informuje doc. Petrů. 
Konstatován návrat k vyšší vážnosti názoru odborných společností ČLS JEP. Osloven prof. 
Švihovec ve věci změn limitace preskripce pro obor alergologie a klinická imunologie. Prof. 
Švihovec v odpovědi vyžádal seznam přípravků, kterých se limitace týká, a který mu zaslala 
prof. Bartůňková. 
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10. Přidělení grantů ČSAKI pro ú čast na kongresu EAACI v Barceloně 2015. Výbor schválil 
granty pro aktivní účast na tomto kongresu výši 25 000 Kč těmto členům ČSAKI: MUDr Zita 
Chovancová, PhD – ÚKIA FN U Sv. Anny v Brně a Mgr. Veronika Švachová – Oddělení 
klinické a transplantační imunologie, IKEM, Praha. 
 

11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Informuje dr. Král:  
• výbor SLI se dotazuje na dopisy gastroenterologům a pediatrům ve věci plánovaného zrušení 

výkonů Sazebníku pro stanovení IgG a IgG4 protilátek proti potravinám. Odpovězeno, že 
dopisy odeslány (doc. Petrů), k dispozici odpověď Pediatrické společnosti. 

• informace o pokračující činnosti Pracovní skupiny při MZ ČR pro novelizaci Sazebníku. 
Pravděpodobně existuje možnost předkládat návrhy pro novelu Sazebníku pro rok 2016. SLI 
se pokusí uplatnit některé materiály předložené v procesu "kultivace Sazebníku" z let 2013-
2014. 

• odborná komise ČIA pro ML: jednání 2/4/15, účast dr. Král, řešila se problematika Seznamu 
odborností, implementace novely normy ČSN EN ISO 15189:2013, sdílení výkonů mezi 
odbornostmi oborů komplementu, atd. 

• pracovní skupina RAKL pro sdílení výkonů: koordinace problematiky se nedá očekávat, 
reálná jsou bilaterální jednání mezi odbornostmi. Předsedu ČSAKI bude na jednáních 
zastupovat předseda SLI ČSAKI. 

• informace výboru SLI o odstoupení RNDr. Veroniky Čechurové z funkce člena výboru SLI 
ČSAKI. Výbor SLI bude doplněn dle výsledků voleb - předseda SLI osloví doc. Průchu 
(NNH Praha). 

• novelizace personální vyhlášky 99/2012: existuje pracovní skupina, výbor SLI osloví 
koordinátorku Mgr. Bohuslavovou s žádostí o doplnění pracovní skupiny pro obory 
komplementu o reprezentanta oboru AKI, odbornost 813. 

 

12. Problematika privátních alergologů. Informuje Dr. Rohovský:  
•••• dokončena úprava webové stánky www.csaki.cz. Vhodné bude důslednější uvádění 

programu odborných akcí ČSAKI. 
• podána informace o konferenci XX. Luhačovické dny (27.-28. 3. 2015), kde byl zdařilý 

program a průběh alergologického bloku.  
• Kód Sazebníku zdravotních výkonů 06132 "Edukace k inhalační léčbě". Připraven podpůrný 

dopis pro nasmlouvání výkonu, bude rozeslán k diskusi do konference. Dále se předpokládá 
odeslání dopisu řediteli VZP Ing. Kabátkovi. 

 

13. Informace Sekce laborantů - informuje O. Jůzová:  
• Dne 13. dubna 2015 proběhla "X. Jednodenní konference imunologických laborantů" v 

kongresovém sále hotelu LABE v Pardubicích. 
• Na podzim 2015 bude dále pořádána putovní Konference laborantů, a to dne 20.11. 2015 v 

Ústí nad Labem v Congress hotelu Clarion. Výbor souhlasí s finančním příspěvkem do výše 
60 tis. Kč. 

 

14. Různé:  
• Schvalování garancí seminářů: 

o Imunodeficience 2015 - nejen o diagnostice poruch humorální imunity. Pracovní 
konference pořádaná společností The Binding Site s.r.o.: se ukuteční v Lednici ve dnech 
4.-6.6. 2015. Firma požádala o garanci ČSAKI. Jako odborný garant za ČSAKI byl 
doporučen Dr. Jílek. Garanace bude udělena za předpokladu splnění podmínek ČSAKI. 
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o XX. Českolipský den astmatu a alergie, 29. 5. 2015, Máchovo  jezero, seminář, MUDr. 
Tomáš Kočí a MUDr. Daniel Schneeberger. Téma: Alergie a astma po 20 letech: co je 
stejně a co je jinak. Program: T. Kočí: 20 let alergií a astmatu na Českolipsku; M. Hospodka: Roztoči – 
žádná změna? M. Fuchs: 20 let v alergii na potraviny; M. Hrubiško: Manažment liekovej alergie – novinky 
(využitie kožných testov a profylaxia reakcií); P. Čižnár: Moderný pohľad na pacientov, odporúčaných na 
vyšetrenie s obrazom recidivujúcích respiračných infekcií a M. Teřl: Průduškové astma po 20 letech – 
"Poezie vs. doporučené postupy".  Program schválen. 

o I. Kolínský den lékové alergie, 3.10. 2015, místo konání: Hotel Chaeau Kotěra, Ratboř u 
Kolína. Program: J. Paukert: Polékové reakce na antibiotika; J. Čadová: Infekční exantémová onemocnění 
v dětském věku; E. Daňková: Reakce na sulfonamidy (kazuistika); I. Krčmová: Naše zkušenosti s kožními 
testy na penicilin v dospělém věku; S. Pešák: Nežádoucí reakce na lokální anestetika; P. Kučera: Alergie při 
celkové anestezii; B. Novotná: Desenzitizace (indukce lékové tolerance) - naše zkušenosti; B. Novotná: 
NSA hypersenzitivita - náhradní medikace; L. Sedláčková: Nežádoucí reakce na RTG kontrastní látky; M. 
Halačová: Klinicky významné lékové interakce, doporučení pro praxi a K. Ettler: Poléková fotosenzitivita. 
Program schválen. 

• Doc. Petrů sdělil informaci z MZ ČR o probíhajícím  řízení o udělení Specifického 
léčebného programu pro léčbu přípravkem Immodin. 

• Péče o nemocné s alergií na latex, dotaz dr.Vernerové a doc. Kučery. Po diskusi výbor přijal 
návrh požádat pracoviště ve FN Motole o sdělení dosavadních zkušeností s řešením pacientů 
s touto alergií. 

• Doc. Petrů a prof. Litzman obdrželi výzvu k účasti na zasedání organizačního výboru 3. 
rakousko-uherského alegro-imunologického sjezdu (MESIA)v Budapešti, který se bude 
konat ve dnech 18.-19. 9. 2015. Výbor OS k účasti nominoval prof. Litzmana a prof. 
Bartůňkovou. Jako člen organizačního výboru za ČSAKI byl jmenován Doc. Panzner, do 
vědeckého výboru prof Bartůňková. 

• Konference Telčská nostalgie (19.- 20. 6. 2015). Doc. Petrů informoval o programu 
konference. Program: Pátek 19.6. 2015: M. Vácha: Kdo je člověk? – Darwinova teorie, věda a víra. Diskusní 
kulatý stůl: V. Petrů: Alergenová imunoterapie v praxi; E. Kašáková: Inhalační systémy (workshop); J. 
Šimoníčková: Adrenalin v autoinjektoru (workshop). Sobota 20.6. 2015: V. Špičák: Několik slov úvodem; I. 
Lochman: Laboratorní diagnostika histaminové intolerance; M. Fuchs: Potravinová alergie u plně kojeného 
dítěte; S. Bělohlávková:  Registr DAFALL; I. Krčmová: Diferenciální diagnostika hereditárního angioedému; 
V. Kašák: Fixní kombinace v léčbě nemocí s chronickou bronchiálních obstrukcí; M. Jeseňák: Fytofarmaka 
v klinickej praxi alergoimunológa dle EBM; E. Vernerová: Novinky v léčbě chronické idiopatické urtikarie; O. 
Rybníček: Péče o alergiky a astmatiky v Irsku a V. Petrů: Několik slov závěrem. 

• Prim. Kr čmová informuje o problémech indikace léčby v centrech pro léčbu 
přípravkem Xolaire. Pracoviště podávající biologickou léčbu astmatu byla podrobena 
hloubkové revizi Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v průběhu konce roku 2014 a první 
poloviny roku 2015. Během této činnosti revizní lékaři VZP ve většině center odmítli úhradu 
Xolairu u převážné části pojištěnců VZP. Prim. Krčmová požádána o koordinaci přípravy 
stanoviska ČSAKI k léčbě omalizumabem.  

• Nová pacientská organizace nemocných s chronickým plicním onemocněním včetně 
astmatu. Informuje prim Krčmová. Organizátorem je prim. Kos z Plzně. Prof. Pohunek 
doplňuje sdělením, že se zřejmě jedná o iniciativu prof. Kolka v souvislosti s transformací 
organisace ČOPN. 

• Doc. Petrů informuje o kontaktu s ing. Darebníkem ze společnosti Solen ve věci termínu 
konání kongresu ČSAKI v Plzni v roce 2016. Výbor odsouhlasil termín 12.-15.10. 2016. 

• Dr. Novotná informuje o připravovaném používání kožních testů v diagnostice lékové 
alergie, které bude publikováno v časopisu Alergie. 
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15. Noví členové ČSAKI:  

Lékaři: MUDr. Katarína Grežďová (Alergo BN, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Slovenská 
repuplika). 
Sekce imunogenetická: Ing. Pavla Kukačková (ÚHKT, Praha). 
 
Příští schůze výboru se uskuteční dne 19. června 2015 v Telči od 16 hod.. 
 

Zapsal: D. Jílek  


