Zápis z videokonferenčního jednání výboru ČSAKI dne 8. dubna 2021
Videokonferenčního jednání se zúčastnili: Bartůňková, Čáp, Fuchs, Jílek, Jůzová, Král,
Krčmová, Kučera, Litzman, Melecká, Panzner, Petrů, Rohovský, Stříž, Šimoníčková.
Omluveni: Kočí
Hosté: MUDr. M. Kolík v 10:30 k bodu 5.
1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru z 11. 3. 2021: Prof. Panzner provedl kontrolu
zápisu: Žádný bod k dořešení nebo k poznámce.
2. Příprava pracovní schůze 10. června 2021. Pracovní schůze organizovaná Skupinou
mladých imunologů a alergologů. Místo konání: Lékařský dům, Praha. Téma: Kožní
problematika u alergických a imunopatologických onemocnění. Koordinace: J. Poláková a T.
Milota. K datu konání schůze nejsou dosud o přípravě informace. Prof. Panzner učiní dotaz
na stav přípravy akce.
3. Informace o přípravě programů odborných akcí garantovaných ČSAKI:
• XIX. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli, 14. května 2021, Litomyšl, Smetanův dům,
téma: Covid-19 pohledem různých oborů (on-line). Odborná garance: M. Teřl a M.
Hrubiško. Konference proběhne on-line formou, program byl schválen na minulé schůzi
výboru.
• XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI,
15. 5. 2021, Praha, FN Motol. Zatím není jasná forma konání.
• XXV. Českolipský den astmatu a alergie, 4. 6. 2021, Máchovo jezero - není jasné, zda
se připravuje.
• PAPRSK (Pracovní skupina pro potravinovou alergii) – výjezdní zasedání, 18. 6. –
19. 6. 2021, Hustopeče. Konference organizovaná Pracovní skupinou pro potravinovou
alergii. Dr. Fuchs informuje o snaze připravit setkání prezenční formou.
• Letní škola skupiny mladých imunologů a alergologů, 25. 6. – 26. 6. 2021, Letní škola
skupiny mladých imunologů a alergologů, Svatý Jan pod Skalou. Prof. Panzner učiní
dotaz na stav přípravy akce.
4. Vyjádření výboru ČSAKI k odborným problémům souvisejícím s pandemií choroby
covid-19. S Prof. Panzer shrnul stanoviska, která výbor OS zpracoval v měsíci březnu,
Diskuse proběhla formou mailové konference výboru ČSAKI:
• Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 ze dne 11.3. 2021. Diskutován
aktualizovaný dokument České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
• „Algoritmus vakcinace covid-19 u alergických pacientů“ a „Praktický management těžké
alergické reakce po COVID-19 vakcinaci“.
• Na MZ ČR odesláno za obor AKI vyjádření k rizikovým skupinám nemocných vhodným
k přednostnímu očkování proti covid-19.
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5. Léková politika. Prof. Panzner podal informaci o plánovaném zásadním zvýšení ceny
přípravku ALUTARD SQ® hmyzí alergeny od spol. ALK. K projednání bodu byl přizván
MUDr. M. Kolík, ředitel zastoupení spol. ALK pro Českou republiku. Cenový nárůst
vysvětlil srovnáním cenové úrovně mezi evropskými státy. Změna by měla vstoupit v platnost
od 1. 5. 2021. Navrhuje řešení, kdy pacient bude uplatňovat navrácení doplatku, který
překročí zákonem určenou maximální výši doplatku za léky za rok, u své zdravotní
pojišťovny. Výbor vyjádřil názor o nereálnosti tohoto postupu v praxi. ČSAKI i ALK se
budou neprodleně snažit pomocí jednání s pojišťovnami a SÚKLem dosáhnout nápravy
tohoto stavu.
6. Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami. Návrh obdržel prof. Panzner mailem dne 6. 4. 2021. Výbor
pověřil kontrolou textu dr. Rohovského.
7. Mail prof. A. Šedivé z 1. 4. 2021 s návrhem na očkování osob, které prokazatelně
prodělaly onemocnění covid-19 pouze jednou dávkou vakcíny. Prof. Stříž prezentoval
názor epidemiologické skupiny vedené MUDr. Smejkalem (epidemiolog IKEM Praha), která
podá v tomto smyslu podnět ministrovi zdravotnictví. Výbor OS obecně vyjádřil podporu
tomuto návrhu.
8. Žádost firmy Value Outcome o podporu ČSAKI v projektu průzkumu mezi alergology
a imunology na téma atopické dermatitidy. Prof. Panzner obdržel 8. 4. 2021 mail od
ředitele této společnosti MUDr. T. Doležala Ph.D. s návrhem dotazníku, který by měl být
rozeslán alergologům a klinickým imunologům s podporou ČSAKI. Výbor neschválil garanci
ČSAKI takovéto akci, která je firemní aktivitou. Souhlas vyjádřen s podporou formou
rozesílky členské základně ČSAKI. Prof. Panzner připraví odpověď v tomto smyslu.
9. Mail RNDr. Z. Krátké, Ph.D. (Gennet, s.r.o., Praha) ze dne 7. 4. 2021 s kritickým
postojem k antigennímu testovaní k průkazu viru SARS-CoV2 ve školách, doložený
citacemi odborné literatury. Výbor akceptuje předložený odborný názor, avšak shodl se zatím
oficiálně nereagovat.
10. Problematika Sekce laboratorní imunologie. Informaci podal předseda SLI dr. Král:
• Rozšíření indikace vyšetření STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU
(kód 91481) pro ambulantní sféru u vybraných diagnóz. Schválené rozšíření (viz bod 18,
odst 3. zápisu z jednání výboru ČSAKI ze dne 14. 11. 2019 a bod 12, odst. 5. zápisu z
jednání výboru ČSAKI ze dne 11. 3. 2021). Nová informace: přibývají stížnosti na
omezení přístupu k tomuto výkonu ze strany ZP. Lze očekávat dopis předsedy SKB prof.
Racka s žádostí o nápravu stavu cestou PS2 při MZ ČR.
• Dopis prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., AGAF, přednosty Kliniky ISCARE a.s. v
Praze s žádostí o vyjádření k novému RL, kód 91573 „KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
KALPROTEKTINU VE STOLICI“ prováděného jako „Point of care testing“ (POCT) v
rámci
navrhovaného
výkonu
„DÁLKOVÁ
KONTROLA
PACIENT
S
NESPECIFICKÝM STŘEVNÍM ZÁNĚTEM“. Výbor SLI projednal problematiku per
rolam. K navrhovanému výkonu 91573 není námitek, pouze bude požadováno doplnění o
informaci, jak bude řešena problematika EQA/EHK. Výbor ČSAKI s navrženým
postupem souhlasí.
• Společnost SEKK, s.r.o. se na výbor SLI obrátila s žádostí o vyjádření ke 2 novým
materiálům: „Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků“ a
„Doporučení k validaci a verifikaci postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických
laboratořích“. Výbor SLI vyhodnotil oba materiály jako velmi kvalitní a doporučil výboru
ČSAKI jejich schválení. Výbor ČSAKI schválil souhlasné stanovisko s oběma dokumenty
bez výhrad.
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•

Problematika detekce protilátek proti viru SARS-CoV-2. Prof. Dřevínek, předseda
Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (SLM), se obrátil s žádostí o spolupráci
na vypracování nového dokumentu k dané problematice (původní dokument byl odmítnut
poradní skupinou pro kliniku COVID-19) na Dr. Z. Krátkou (Gennet, s.r.o), která žádost
postoupila výboru SLI. Dr. Král zašle do konference výboru oba pracovní materiály k této
problematice. Výbor SLI považuje vypracování dokumentu o významu detekce
specifických IgG proti SARS-CoV-2 za důležitý argument pro tvorbu doporučení o
uznávaných mechanizmech protekce proti infekci SARS-CoV-2.

11. Problematika privátních alergologů. Dr. Rohovský vznesl dotaz na možnost přípravy
konceptu dopisu popisujícího vyšší náročnost práce v oboru AKI v době pandemie covid-19.
Výbor bude očekávat návrh dopisu v mailové konferenci.
12. Noví členové ČSAKI:
Lékaři: MUDr. Dita Záveská (Fakultní nemocnice Hradec Králové); MUDr. Barbara Mílková
(Zam.: Alergomed s. r. o., Třinec).
Sekce alergologických sester: Silvie Wolfová (Ambulance alergologie a imunologie Žiaková
s. r. o.).
Sekce laboratorní imunologie: Ing. Magdalena Brůžová (Zam.: NRL Ústav patologie a
molekul. medicíny, Praha 4).
Sekce imunologických laborantů: Svatava Červená (Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha 10).
13. Příští jednání výboru se uskuteční formou videokonference dne 13. května 2021 od 10:00
hod.
Zapsal: D. Jílek
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