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Zápis z e-mailového jednání výboru ČSAKI ve dnech 9. až 13. listopadu 

2020 

 

E-mailové diskuse se zúčastnili všichni členové výboru. 

Elektronického hlasování o konečném znění zápisu se zúčastnili: Bartůňková, Bystroň, Čáp, 

Fuchs, Jílek, Král, Krčmová, Litzman, Panzner, Petrů, Rohovský, Stříž. Zápis byl schválen všemi 

hlasy hlasujících členů výboru. 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru 10. září 2020: Prof. Panzner provedl kontrolu 

zápisu:  

• Ad bod 9. zápisu ze dne 10. 9. 2020: Spolupráce se Skupinou mladých (jmenovitě MUDr. 

Zlámalem) na projektu nahrávání pracovních schůzí úspěšně pokračuje, byla nahrána a 

vystavena na webu zářijová prac. schůze, bude listopadová (webinář). 

• Ad bod 12. zápisu ze dne 10. 9. 2020: Recenze Průvodce AIT byla recenzenty provedena, 

autoři text upravili. Finální podoba textu byla rozeslána členům výboru ČSAKI – žádné 

další komentáře nebyly. Text je připraven k publikaci a byl odeslán do nakladatelství Tigis. 

Průvodce bude rozeslán zdarma všem členům ČSAKI. Předběžné datum vydání je únor 

2021.  
 

2. Program pracovní schůze 12. listopadu 2020. Pracovní schůze organizovaná Skupinou 

mladých imunologů a alergologů na téma „Moderní trendy v alergologii a klinické 

imunologii“. Program: T. Milota: Význam genetického vyšetření u protilátkových imunodeficitů; Z. 

Chovancová: IgG4 asociovaná choroba; Š. Kordová: Alergologická problematika u očního lékaře a M. Hospodka: 

Homologie a sezóna pylové alergie na stormy. 
 

3. Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů dne 10. 12. 2020 – zrušeno 

z důvodu epidemie covid-19. 
 

4. Ad sjezd ČSAKI + SSAKI v Praze ve dnech 7. - 10. října 2020. Probíhá přidávání nahraných 

přednášek webovou stránku kongresu. Připravuje se vyúčtování sjezdu.  

 

5. Příprava sjezdu v roce 2022. Lze předpokládat uspořádání sjezdu opět v Praze. Důvody byly 

diskutovány v mailové konferenci výboru. Dr. Krčmová předběžně souhlasí s přesunutím 

konání sjezdu v Hradci Králové v roce 2024. 
 

6. Vyhlášení ceny Dr. Lišky za rok 2020. Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa Lišky, 

která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 10. 12. 2021. Cena v hodnotě 

25.000 Kč je určena pouze pro členy ČSAKI, kteří publikovali v roce 2020 významnou práci 

ve dvou kategoriích: Knižní monografie a Původní vědecká práce. Přihláška do soutěže je ke 

stažení na webu www.csaki.cz a je třeba ji zaslat do 30. dubna 2021 sekretářce výboru M. 

Melecké. 
 

7. Léková politika. Odeslána byla stanoviska ČSAKI: 

• Prof Litzman zpracoval na žádost SUKLu stanovisko ČSAKI k problematice podání 

intramuskulárního imunoglobulinu v postexpoziční profylaxi hepatitidy A, spalniček a 
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zarděnek. Ve světové literatuře se tato indikace stále objevuje, ČSAKI nepodporuje zrušení 

této indikace. Specialisté AKI ale v této indikaci imunoglobuliny nepodávají, podstatný je 

názor infektologů. 

• Prof Litzman doplnil zprávu pro SUKL týkající se podání imunoglobulinů u polékových 

hypogamaglobulinémií o rozbor možného počtu pacientů, u kterých bude indikována 

imunoglobulinová léčba nově indikována po podání rituximabu. 

• Prof Bartůňková zpracovala pro SUKL vyjádření k častosti léčby mykofenolát mofetilem 

u nemocných s ANCA asociovanou vaskulitidou a lupusovou glomerulonefritidou. 

• Doc. Petrů zpracoval vyjádření pro MZ ČR k aktuální situaci ohledně přípravku Acarizax. 
 

8. Edukační grant od společnosti ALK. Prof. Panzner podal informaci, že ČSAKI byl 

společností ALK Slovakia s.r.o. - odštěpný závod Praha věnován edukační grant ve výši 

150 000,- Kč. 
 

9. Výše členských příspěvků. Výbor schválil členské příspěvky ve stávající výši (200,- Kč do 

dosaženého věku 80 let). 
 

10. Problematika Sekce laboratorní imunologie.  

• Problematika vyšetřování specifického IgG4 na potravinové antigeny. Prof. Panzner 

prodiskutoval tuto problematiku s předsedou SLI dr. Králem, který vyjádřil jednoznačný 

postoj SLI ve smyslu návrhu na zrušení tohoto výkonu v Sazebníku zdravotních výkonů. 

SLI v této záležitosti podnikne příslušené kroky. Dalšími opatřeními budou inovace 

stanoviska ČSAKI na webu (vypracování přislíbila sekce PAPRSK), rozšíření inovovaného 

stanoviska dalšími kanály (SLI) a rozeslání všem všem členům ČSAKI. 

• Dopis z Chrudimské nemocnice ohledně odsmlouvání výkonu vyš. IgE. Výbor SLI 

dodá stanovisko do příští schůze výboru. 
 

11. Noví členové ČSAKI: 

Sekce alergologických sester: Jana Vězdová (ÚKIA FNuSA, Brno); Simona Jándásková 

(ÚKIA FNuSA, Brno. 
 

12. Příští jednání výboru se uskuteční ve dnech 7. – 11. prosince 2020 cestou e-mailové 

konference. 

 

 

 

 

Zapsal: D. Jílek 

 
 


