ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 8. června 2017
Přítomni: Bartůňková, Bystroň, Čáp, Jílek, Jůzová, Král, Krčmová, Kučera, Litzman, Novotná,
Panzner, Petrů, Pohunek, Rohovský, Rybníček, Seberová, Stříž, Šimoníčková.
Omluveni: Fuchs, Voříšková.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 13. dubna 2017: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z
předchozí schůze.
• ad bod 10, zápisu ze dne 13. 4. 2017: Informace Sekce laborantů. Podnět pro zaplacení
poplatku ČAZL byl podán a proplacen.
2. Program pracovní schůze 8. června 2017. Téma: Léková alergie. Koordince: B. Novotná a
L. Sedláčková. Odborný program: I. Šetinová (Praha): Test aktivace bazofilů - komplement in vivo diagnostiky
časných reakcí u lékové hypersenzitivity; B. Novotná, L. Procházková a H. Šmérková (Brno): Naše zkušenosti s
diagnostikou nežádoucích reakcí na nízkomolekulární hepariny; S. Pešák a V. Thon (Brno): Alergie na heparin;
A. Šrotová, O. Hudcová a I. Krčmová (Hradec Králové): Perioperační anafylaxe aneb když modrá není dobrá; J.
Hanzlíková a M. Vachová (Plzeň): Vše je pozitivní! A co dále?

3. Program příští pracovní schůze 14. září 2017: Téma: Vliv mikrobiomu na zdraví. Program
ve spolupráci s ČIS je v přípravě.
4. Zpráva z plenární schůze Lékové komise ČLS JEP: informuje doc. Petrů - čte zápis z této
schůze, předsedal prof. Svačina, důležité body:
• elektronické recepty budou zavedeny od 1.1.2018.
• spolupráce ČLS se SUKL je t.č. zajištěna smlouvou, vyžádané posudky jednotlivých OS
jsou zpoplatněny.
• preskripční omezení - požadavek všeobecných praktických lékařů na jeho zrušení. Dle
výkladu současných právních norem úředníky státní správy a pojišťoven je to prakticky
nemožné.
• potvrzení zástupců ČSAKI v Lékové komisi – nadále do konce funkčního období výboru
doc. Petrů a prof. Litzman.
5. Příprava voleb do výboru ČSAKI a výborů sekcí. Volby do výboru ČSAKI proběhnou na
podzim r. 2017. Doc. Petrů vyžádal informace o volbě elektronickou volbou a rozeslal je do
elektronické konference výboru. Volba bude pro volební období 2018 - 2021, dle Stanov
ČSAKI bude voleno 15 členů do výboru a 3 členové do revizní komise. Volby do výborů
jednotlivých sekcí proběhnou potom následně počátkem roku 2018.
Výbor zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Václava Gutová – předsedkyně, MUDr. Marta
Sobotková, RNDr. Ivana Janatková. Volební komise zajistí elektronickou volbu dle
harmonogramu:
i/ zaslání informace o registraci do elektronické volby (do 30. 9.)
ii/ návrhy kandidátů (do 15.10.)
E - M A I L O V Á K O N F E R E N C E V Ý B O R U Č S A K I : CSAKI@LFP.CUNI.CZ

iii/ zveřejnění kandidátní listiny (do 31. 10)
iv/ elektronická volba (do 15. 11.)
6. Sjezd SSAKI+ČSAKI 2017 v Tatrách. Informuje doc. Petrů. Slovenskými organizátory
požádáno o jednu úvodní přednášku zástupce ČSAKI – zajistí předseda doc. Petrů. Sekretářka
výboru J. Šimoníčková obešle výbor k definitivnímu potvrzení účasti na tomto sjezdu. Probíhá
příprava programu.
7. Sjezd ČSAKI+SSAKI v roce 2018. Sjezd se bude konat v Brně ve dnech 7. - 20. října 2018.
Ing. Darebník se omluvil ze zdravotních důvodů (zúčastní se zasedání výboru v září 2017).
Informuje prof. Litzman, jedná se o rozsahu obsazení v pavilonu E (jedno nebo 2 patra).
8. Návštěva zástupců spol. ALK dr. Kotika a dr. Uraze. Společnost věnovala nezávislý
Edukační grant ve výši 150 000,- Kč na podporu odborného vzdělávání členů společnosti.
Výbor vyslechl informaci spol. ALK, která nabízí možnost spolupráce ve vypracování
e-learningového programu ve spolupráci se spol. Solen. Výbor vyhodnotil návrh jako zajímavý
a případná podpora bude vyslovena po seznámení s obsahem.
9. FOCIS meeting ve dnech 16. - 18. října 2017 v Praze. Výbor schválil přihlášeným účastníkům
MUDr. T. Milotovi a MUDr. Z. Chovancové podporu ve výši 15 000,- Kč.
10. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Předseda SLI dr. Král informoval:
• dne 26. 4. 2017 proběhlo v Pardubicích jednání Vědecké rady SEKK. Dr. Král byl omluven,
obdržel zápis.
• proběhla jednání poradních skupin EHK pro: /i/ oblast klinické biochemie a nukleární
medicíny v Pardubicích dne 16. 5. 2017. /ii/ oblast klinické imunologie a alergologie v
Pardubicích dne 17. 5. 2017.
• byla přijata Stanoviska SLI ČSAKI a Doporučení SLI ČSAKI:
o Stanovisko SLI ČSAKI k problematice uvolňování výsledků odbornosti 813 a
výsledků výkonů odbornosti 813 sdílených (13. 1. 2017).
o Stanovisko SLI ČSAKI k problematice detašovaného pracoviště odbornosti 813 (13.
1. 2017).
o Doporučení SLI ČSAKI k problematice vykazování stanovení hladin specifického IgE
multiplexovými technikami (8. 2. 2017).
o Stanovisko SLI ČSAKI k problematice uvolňování výsledků odbornosti 813 a
výsledků výkonů odbornosti 813 sdílených (13. 1. 2017).
o Stanovisko SLI ČSAKI k problematice evidence spotřebního materiálu dle ČSN EN
ISO 15189:2013, kapitola: 5.3.2. (30. 3. 2017).
• dne 3.3.2017 proběhlo zasedání Odborné komise pro medicínské laboratoře (OK ML) ČIA.
Upozorněno na 2 důležité body zápisu: 1/ odbornosti 823 a 817 zpochybňují úlohu tzv.
"doporučení odborných společností" jako akreditačních kritérií, zvažována možnost podání
stížnosti na Ministerstvo průmyslu a obchodu (?), 2/ negativní stanovisko MZ ČR k
„záměně“ či nahrazování jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků (viz vyhl. MZ č. 99/2012). SLI ČSAKI ale na svém stanovisku o
možné náhradě imunologické laborantky (odbornost 813) laborantkou s ukončeným PSS v
oboru VMLM (lékařská mikrobiologie) do r. 1988 včetně a 20 lety praxe bude trvat nadále.
• prof. Stříž doplnil informací: SLI pracuje na revizi vzdělávacího programu na VŠ.
11. Problematika pacientských organizací. Výbor ČSAKI potvrdil nominaci dr. Stanislava Kose,
předsedy ČOPN, jako zástupce naší OS do pacientských organizací při EAACI.
12. Problematika privátních alergologů. Informoval dr. Rohovský:
• Současně probíhají odvolání proti uplatňování regulačních opatření za indukovanou péči.
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•

Podána dále informace o akci „XXII. Luhačovické dny“, které se konaly ve dnech 24. - 25. 3.
2017. Zaznělo 14 přednášek s alergologickou tématikou, aktivní účast členů ČSAKI byla
nejvyšší za posledních několik let.

13. Problematika iniciace vzniku pracoviště alergologie a klinické imunologie (včetně centra
pro léčbu primárních imunodeficiencí) ve FN Ostrava. Doc. Petrů obdržel dne 29. 5. 2017
od náměstka pro léčebnou péči FN Ostrava MUDr. Josefa Srovnala odpověď náš na dopis s tím,
že péče o pacienty s touto problematikou je v Moravskoslezském kraji dostatečně zajištěna.
Doc. Bystroň informoval o svém jednání s přednostou Kliniky hematoonkologie prof. Hájkem
a o jednání ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Předpokládá se jednání s ředitelem FN
Ostrava MUDr. Němečkem.
14. Různé:
• V úvodu schůze podána informace o úspěšně proběhlých akcích ČSAKI:
o B. Novotná: XXII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, Rožnov p. Radhoštěm
ve dnech 19. - 20. 5. 2017. Dr. Novotná připraví souhrnnou zprávu do časopisu Alergie.
o V. Petrů: XXII. Českolipský den astmatu a alergie, Máchovo jezero dne 2. 6. 2017.
V roce 2018 se bude tato akce konat v termínu 15. 6. Vysloven návrh uspořádání
výjezdního zasedání výboru v místě konání (hotel Port) 14. 6. 2018 v předvečer
semináře.
• Prof. Panzner informuje o problému účasti zaměstnanců fakultních nemocnic na
zahraničních kongresech. Dosud byl užíván postup, kdy sponzorující společnost smluvně
převedla finanční prostředky na účet FN, která pak vyslala pracovníka na zahraniční akci
formou pracovní cesty. V poslední době je ale tento postup sponzory odmítán. Výbor
předpokládá další projednání této problematiky s možnou iniciací systémového řešení se
zapojením ČLS JEP.
• Schvalování programu odborné akce s garancí ČSAKI:
o Doc. Petrů osloven dne 29. 5. spol. HANZO Production s.r.o. s žádostí o záštitu
připravovaného cyklu přednášek s názvem "AATD - nemoc stále neznámá?" (AATD
= deficit alfa-1-antitrypsinu). Přednášejícími budou dr. Chlumský, dr. Koblížek a prof.
Marel. Cyklus proběhne na podzim 2017 v Plzni, Praze a Hradci Králové a v roce 2018
v Brně, Olomouci a Ostravě. Se záštitou již vyslovila souhlas i ČPFS. Výbor souhlasil
s rozesláním programu členské základně ČSAKI a s umístění loga ČSAKI na
pozvánku.
o Spol. ALK bude organizovat dne 21. 9. 2017 sympózium "Využití specifické
alergenové imunoterapie v léčbě alergické rýmy a astmatu." Předsedající: P. Panzner.
Návrh programu: V. Špičák: Alergie na prach aneb postavení roztočů v alergologii; I. Krčmová: Co nám
způsobují naši „nejbližší partneři, souputníci, kolonizátoři?“; P. Čáp: Nejrozsáhlejší výzkumný program
v historii SAIT; E. Seberová: Jaké je postavení SAIT v nejnovějších guidelines GINA?; O. Rybníček:
Aktuálně doporučené terapeutické postupy dle EACI; P. Panzner: Rekapitulace klíčových sdělení.

Výbor odsouhlasil garanci programu, ale nebude se jednat o spolupořadatelství, nebude
žádáno o kredity.
o Společnost Vivax bude na podzim 2017 opět pořádat seminář "Škola anafylaxe" v
termínech: 24. 10. v Praze, 1. 10. v Brně a dne 7. 11. v Ostravě. Výbor odsouhlasil
plnou garanci akce obvyklým postupem, tj. s přidělením kreditů.
• Schvalování programu pravidelných akcí ČSAKI:
7. 10. 2017 - III. Den lékové alergie, Kutná Hora, koordinace MUDr. Jaromír Paukert.
Program: 1. blok přednášek: B. Novotná a kol.: Alergická reakce na systémové kortikosteroidy a indukce
lékové tolerance (desenzitizace); L. Sedláčková: Bezpečnost kožních testů s léky – zkušenosti z praxe u
dospělých pacientů; J. Paukert: Bezpečnost kožních testů s léky – zkušenosti u dětských pacientů. 2. blok
přednášek: I. Krčmová a J. Pokladníková: Alergické reakce či intolerance „léčebných“ potravinových
doplňků; E. Daňková: Histaminová intolerance u pacientů s lékovou alergií; A. Smiešková a E. Gerlašinská
E.: Hypersenzitívna? Alergická? reakcia na aditiva. 3. blok přednášek: E. Kopelentová, J. Paukert:
Anafylaktická reakce po Saccharomyces boulardii; S. Pešák a V. Thon: Hypersenzitivní reakce po
metamizolu; J. Ort: Alergie na chlorhexidin.
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15. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Miroslav Repko (Pediatrické oddelenie s JIP, Nemocnice Poprad, a.s., Poprad,
Slovensko), MUDr. Petra Králová (OAKI FNKV, Praha 10).
16. Příští schůze výboru se uskuteční dne 14. září 2017 v 9 hod. v Lékařském domě.
Zapsal: D. Jílek
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