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Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 9. listopadu 2017 
 

Přítomni:  Bartůňková, Bystroň, Čáp, Fuchs, Jílek, Král, Krčmová, Kučera, Novotná, Petrů, 
Rohovský, Rybníček, Stříž, Šimoníčková, Voříšková. 

Omluveni: Jůzová, Litzman, Panzner, Pohunek, Seberová. 
 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 14. září 2017: Doc. Petrů provedl kontrolu zápisu z 
předchozí schůze. 
• ad bod 10. zápisu ze dne 14. 9. 2017: garance odborného semináře "Respiforum",  který 

proběhne ve spolupráci se společností Teva ve dnech 1. - 2. 12. 2017 v NH Hotelu v Praze 
5. Doc. Petrů projednal s RNDr. J. Sýkorou poplatek za garanci ve výši 10 500,-Kč 
(celodenní akce). 
 

2. Program pracovní schůze 9. listopadu 2017: Koordinace prof. Bartůňková. Téma: 
Autoimunita a nové léčebné postupy. Autoimunita - nové léky a nové nežádoucí účinky. 
Moderuje Jiřina Bartůňková a Marta Sobotková. Program: M. Sobotková: Úvodní slovo; R. Lakomý: 
Management vedlejších účinků moderní imunoterapie; T. Milota: Hypogamaglobulinémie jako následek 
biologické léčby; P. Chalupa: Infekční komplikace biologické a imunomodulační léčby; F. Petřík: Riziko 
tuberkulózy u biologické léčby a B. Novotná: Hypersenzitivní reakce na biologickou léčbu (anti -TNF alfa). 
 

3. Program předvánoční schůze 14. prosince 2017 v 16,00 hodin. Informuje doc. Petrů: Místo 
konání Autoklub, Opletalova ul. V úvodu bude předána Cena MUDr. Josefa Lišky, dále 
proběhne předání čestných členství ČSAKI (doc. Kučera, prim. Kašák, dr. Krčmová). Program: 
V. Petrů: Můj život s alergologií; V. Kašák: Můj život s pneumologií a 3. Mons. P. Piťha: Adventní zamyšlení. 
 

4. Hodnocení XXXIV. sjezdu SSAKI + ČSAKI , který proběhl ve Vysokých Tatrách. Výbor 
vyslovil kladné hodnocení sjezdu. Doc. Petrů zašle děkovný dopis předsedovi SSAKI prof. 
Hrubiškovi. 
 

5. Schválení rozpočtu ČSAKI na rok 2018. Výbor schválil rozpočet na rok 2018 předložený 
pokladníkem dr. Jílkem.  
 

6. Sjezd ČSAKI+SSAKI v roce 2018, který proběhne v Brně ve dnech 10. - 13. října 2018. 
K projednávanému bodu se dostavil ing. Darebník ze spol. Solen. Zahájeno jednání se 
sponzory. Probíhá příprava webové informace. Navržené termíny: 30. června - uzávěrka 
přihlášek k aktivní účasti; 30. srpna - uzávěrka pro redukovaný poplatek. Náklady za pronájem 
pavilonu E budou podobné jako na sjezdu v Plzni v r. 2016. Výbor odsouhlasil kongresové 
poplatky ve stejné výši jako byly na kongresu v Plzni v r. 2016, včetně poplatků na spol. 
program. 
 

7. Registr těžkých astmatiků na biologické léčbě. Informuje Dr. Krčmová. Dosavadní registr 
CAR funguje, ale byla ukončena podpora společností Novartis. Dále dr. Krčmová představila 
projekt CESAR přinášející možnost propojení se středoevropským registrem. Návrh byl 
předložen prim. V. Sedlákem z Plicní kliniky FN Hradec Králové. Výbor podpořil tuto aktivitu. 
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Zodpovědné osoby za ČSAKI budou dr. Krčmová (připraví dopis s vyjádřením výboru) a dr. 
Novotná. 
 

8. Podnět prim. MUDr. Gabzdylové z Oddělení klinické biochemie nemocnice v Havířově. 
Doc. Petrů obdržel dne 19. 10. 2017 dopis s žádostí o posouzení situace, kdy posuzovatelka 
NASKL zpochybnila kompetenci garantů v odbornosti 813. Obecnou odpověď připraví doc. 
Petrů a dále výbor svěřil přípravu stanoviska výboru SLI. 
 

9. Volby do výboru ČSAKI, revizní komise ČSAKI a do výborů sekcí. Výbor konstatoval 
nedodržení harmonogramu voleb. Výbor v průběhu jednání kontaktoval předsedkyni volební 
komise MUDr. V. Gutovou a požádal ji o vysvětlení. Průběh volby se zkomplikoval 
nedostatečnou funkčností systému elektronické volby a vysokým počtem navržených osob v 
první fázi volby a nutností všechny navržené požádat o souhlas s kandidaturou. Výbor rozhodl 
posunout termín volby do 30. 11. 2017. 
 

10. Vyhlášení grantu ČSAKI pro ú čast na kongresu EAACI 2018 v Mnichově. Přihlášky do 
15. ledna. Výbor rozhodl ponechat částku podpory ve výši do 25 000,-Kč. Stejné podmínky 
jsou rovněž pro složení evropské atestační zkoušky. 
 

11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie. Předseda SLI dr. Král podal informaci. Výbor 
SLI proběhl dne 25. 10. 2017: 
• 9. 10. proběhlo jednání Odborné komise ČIA pro medicínské laboratoře (OKML ČIA). Zde 

sdělena informace o zřízení Odborného výboru pro ML ČIA zřízeného jako poradní a 
konzultační orgán ředitele ČIA o.p.s. Dr. Král byl jmenován za člena tohoto orgánu za 
ČSAKI. 

• Dne 1. 11. 2017 vešla v platnost novela Zákona 373/2011 Sb. (Zák. o specifických 
zdravotních službách), viz předešlé zápisy z jednání výboru v tomto roce. Výbor SLI 
navrhuje po konzultaci s dalšími obory komplementu hlásit tajemníkovi SLI ing. Hinďošovi 
případy, kdy došlo ze strany zdravotních pojišťoven k pokusu o omezení vyšetřovacího 
spektra (např. vyš. HLA u celiakie, atd.). SLI uveřejní tuto informaci i na webu SLI.  

• dr. Král informoval o jednání s ing. Klokočníkovou (ČIA) o svém působení na pravidelné 
dozorové návštěvě na SEKK s.r.o. (20.12.17) - "jeho úlohou bude posoudit poskytovatele 
služeb EQA z pohledu uživatele, t.j. za odbornost 813". Vyzval členy výboru k případnému 
zaslání připomínek/návrhů. 

• žádost společnosti  Arepim s.r.o. (MUDr. J. Madar a ing. Kestlerová) o doplnění do 
seznamu pracovišť reprodukční imunologie uvedený na webu ČSAKI. Výbor SLI i výbor 
ČSAKI souhlasí. Ing. Hinďoš zaslal potřebné údaje (kontaktní osoba ze sekretariátu ČLS 
JEP). 

• náměstek pro vzdělávání IPVZ požádal prof. Stříže, aby byl vypracován "manuál" s 
potřebnými informacemi a termíny pro specializační vzdělávání nelékařů v oboru AKI. 
 

12. Problematika privátních alergologů. Informuje dr. Rohovský:  
• probíhá příprava konference XXV. Luhačovické dny (23. - 24. 3. 2018). 
• ozvěny ze Štiřína - problematika nárůstu nákladů na indukovanou péči z důvodu snižování 

dostupnosti alergenů na kožní testy a rozšiřování spektra dostupných alergenů s nástupem 
komponentové diagnostiky. Výbor se usnesl na přípravě stanoviska pro ZP v této věci.  

• VZP nebude regulovat náklady na léky. Budou ale uplatňovány regulace za indukovanou 
laboratorní péči. 

 

13. Různé: 
• Doc. Petrů byl dopisem ze dne 25. 10 .2017 osloven MUDr. J. Skoupou s dotazem, 

zda má odbornost alergologie a klinické imunologie zájem o dostupnost 
předepisování biologické léčby látkou dupilumab. Držitel registrace v současnosti 
předpokládá limitaci preskripce na centra se zvláštní smlouvou „S“ a je otázkou, zda se 
bude jednat pouze o centra dermatologická nebo rovněž alergologická a imunologická. 
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Výbor vyjádřil zájem o tuto léčbu pro obor AKI. Jednotliví členové výboru odpoví dr. 
Skoupé individuálně podle situace na svých pracovištích.  

• Žádost o schválení aktualizace doporučeného postupu pro praktické lékaře. Doc. Petrů 
jej zaslala MUDr. Jana Vojtíšková ze spol. PL ČSL JEP. Návrh bude rozeslán do mailové 
konference výboru a recenzi provede dr. Seberová a dr. T. Kočí. 

• Jmenování člena Odborného výboru pro akreditaci zdravotnických laboratoří. Dne 5. 
10. 2017 zaslal doc. Petrů řediteli ČIA o.p.s. ing. J. Růžičkovi dopis se souhlasem 
jmenování RNDr. V. Krále CSc. jako člena tohoto výboru pro další tříleté období.  

• Doc. Petrů odeslal na sekretariát ČLS JEP dne 5. 10. 2017 za ČSAKI stanovisko k e-
receptům. 
 

14. Noví členové ČSAKI:  

Lékař: MUDr. Daniela Potyszová (Alergomed, s.r.o., Konská 453, Třinec); MUDr. Iva 
Šutová (ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno); MUDr. Gabriela Matějčková (HORNMED s.r.o., 
Charbulova 286/8, Brno). 

 

15. Příští schůze výboru se uskuteční dne 14. prosince 2017 v 12 hod. v Autoklubu, Opletalova 
ul., Praha 2. 

 
 

Zapsal: D. Jílek 


