Zápis z e-mailového jednání výboru ČSAKI ve dnech 8. až 20. dubna
2020
E-mailové diskuse se zúčastnili všichni členové výboru.
Elektronického hlasování o konečném znění zápisu se zúčastnili: Bartůňková, Bystroň, Čáp,
Jílek, Král, Krčmová, Litzman, Panzner, Petrů, Rohovský, Stříž. Zápis byl schválen všemi hlasy
hlasujících členů výboru.
1. Kontrola zápisu z minulého e-mailového jednání výboru 12. až 17. března 2020.: Prof.
Panzner provedl kontrolu zápisu z předchozího jednání a konstatoval, že všechny úkoly
vyplývající z minulého zápisu byly splněny.
2. Pracovní schůze a další plánované akce ČSAKI do konce května 2020 byly z důvodu
nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2.
zrušeny:
• 8. 4. 2020 - XV. Jednodenní konference imunologických laborantů, Hotel LABE,
Pardubice, náhradní termín 12. dubna 2021.
• 17. - 18. 4. 2020 - XXIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie, Kouty n.
Desnou.
• 14. 5. 2020 - Světový den astmatu a alergie, Praha.
• 15. - 16. 5. 2020 - XIX. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli, program odložen o jeden
rok.
• 16. 5. 2020 - XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí
sester ČSAKI, Praha.
• 23. - 24. 5. 2020 - XXV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, Rožnov p.
Radhoštěm.
• 22. - 24. 5. 2020 Letní škola alergologie a imunologie (Sv. Jan pod Skalou).
• 29. 5. 2020 - XXV. Českolipský den astmatu a alergie, Máchovo jezero, přeloženo na
4. 6. 2021.
3. Program pracovní schůze 11. června dubna 2020. Prof. Panzner zaslal 23. 3. do mailové
konference návrh programu, který výbor odsouhlasil. Dosud není jasné, zda se tato akce
uskuteční, alternativou by mohlo být její konání v digitální formě. Téma: Lékové alergie a
hypersenzitivity. Program: J. Paukert a kol.: Hypersenzitivní reakce na kyselinu klavulanovou; A. Šrotová
a kol.: Objektivizace suspektní alergie na amikacin a meropenem u pacientky se závažným průběhem cystické
fibrózy; E. Daňková: Autoimunita indukovaná léky; L. Sedláčková a kol.: Pilotní studie stanovení
specifického IgE pro penicilinová ATB různými metodami; B. Novotná a kol.: Hypersenzitivní reakce na
antihistaminika a systémové kortikosteroidy.

4. Schvalování programů odborných akcí garantovaných ČSAKI: Prof. Panzner zaslal 6.
4. do mailové konference návrh programu zasedání Pracovní skupiny pro potravinovou
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alergii ČSAKI (PAPRSK), které by se mělo konat v Mikulově ve dnech 19. – 20. 6. Výbor
program schválil. Program: 9 - 12 hod.: S. Bělohlávková: Diagnostika a léčba non-IgE mediované
potravinové alergie u kojených dětí; E. Vrbová: Atypická ANCA pozitivita u kojenců a batolat s alergickou
kolitidou. M. Fuchs: FPIES (syndrom enterokolitidy indukované potravinami) a atopický pochod; M.
Jeřábková: Non-IgE mediované potravinové alergie rozšiřují úhel pohledu na atopický pochod; M. Liška:
Které alergeny mají prsty v non-IgE reakcích?; P. Frühauf: Je lepší přikulovat, než koulet? (nová diagnostická
kritéria celiakie); K. Bajerová: Něco o peptidech extenzivně hydrolyzovaných formulí. 13 - 15 hod.: P.
Novotný: Firemní sdělení (NestléHealthScience); E. Švarcová: Co zmůže s dyspepsiemi dospělého
alergolog?; I. Šetinová: Souvislost projevů dráždivého tračníku s potravinovou alergií a intolerancí; S. Pešák:
Alergie na cukry; V. Solařová: www.alergienapotraviny.cz.

5. Příprava sjezdu ČSAKI + SSAKI v Praze ve dnech 7. - 10. října 2020. Výbor vyslovuje
předpoklad, že sjezd proběhne v plánovaném termínu. Prof. Panzner a prof. Bartůňková
průběžně jednají se spol. Solen. Byl akceptován požadavek, aby rezervace ubytování pro
účastníky sjezdu probíhala individuálně (nikoli přes agenturu Solen). Prof. Panzner o tom
výboru podal vysvětlující informaci v mailu dne 31. 3. Registrace byla tímto způsobem
upravena. Registrace účastníků na webu byla spuštěna.
6. Prof. Panzner rozeslal na státní orgány v ČR „Žádost o zajištění ochranných
pomůcek“ pro ambulantní specialisty oboru AKI (výbor informován mailem dne 23. 3.).
Viz rovněž bod 14. zápisu z 12. - 17. 4. 2020.
7. Léková politika.
• Firmě Takeda byl odeslán dopis na podporu jejich snahy o rozšíření úhrady jehel na
SCIG pro jiné odbornosti (výbor informován mailem dne 23. 3.).
• Prof. Panzner obdržel dopis z ústředí VZP ze dne 14. 4. 2020 se sdělením pozitivní
odpovědi VZP na náš dopis v záležitosti léčiva lanadelumab (Takhzyro), viz bod 11.
zápisu z jednání výboru dne 13. února 2020. Připomínky ČSAKI byly zohledněny.
8. Informace z Pracovní skupiny pro potravinovou alergii (PAPRSK). Prof. Panzner
obdržel od předsedkyně PAPRSK dr. Bělohlávkové informaci, že některá pracoviště mají
potíže s nasmlouváním výkonu 27230 (expoziční test nativní potravinou) a žádost o
podporu těchto pracovišť odbornou společností. Problémy jsou zejména u ZP 211 (ale
ojediněle patrně rovněž u VZP). Výbor odsouhlasil vypracování podpůrného vyjádření
s doporučením, aby tento výkon jim byl nasmlouván. Seznam pracovišť, která mají
s nasmlouváním problém, zajistí PAPRSK.
9. Skupina mladých alergologů a klinických imunologů. Dr. Zlámal, který byl pověřen
prověřit a event. zajistit nahrávání pracovních schůzí a případně dalších akcí ČSAKI na
web, zaslal Prof. Panznerovi mailem rekapitulaci situace. Předpokládána byla účast dr.
Zlámala na schůzi výboru ČSAKI a představení této problematiky včetně návrhů na možná
řešení. Tato osobní účast nebyla z pochopitelných důvodů možná, a proto ho Prof. Panzner
požádal, aby zaslal mail s popisem situace a s návrhy řešení, který bude přeposlán do
mailové konference výboru, a následně budou navržená řešení výborem posouzena a
případně odsouhlasena. Současně byl Dr. Zlámal pověřen komunikací s nahrávacím
studiem v Lékařském domě a zajištěním webináře 11. 6., pokud by nebylo možno
uskutečnit červnovou pracovní schůzi v klasické formě.
10. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Předseda SLI dr. Král informuje, že od
minulého jednání výboru ČSAKI se výbor SLI nesešel.
11. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský neinformoval o žádných
záležitostech, které by byly k diskusi nebo řešení.
12. Noví členové ČSAKI:
Od minulého jednání výboru ČSAKI sekretářka výboru p. Melecká neobdržela žádnou
novou přihlášku do ČSAKI.
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13. Příští schůze výboru se uskuteční dne 11. června od 2020 v Lékařském domě, začátek 9
hod. Pokud dojde ke zrušení této pracovní schůze, uskuteční se schůze cestou e-mailové
konference, termín bude upřesněn.
Zapsal: D. Jílek
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