ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 10. března 2011

Přítomni: Bartůňková, Krčmová, Seberová, Litzman, Bystroň, Král, Novotná, Pohunek, Panzner,
Fuchs, Rybníček, Jílek, Petrů, Stříž, Čáp, Marečková, Šimoníčková, Jůzová, Voříšková.
Omluveni: Kočí.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI: žádné nedořešené body z předchozích
schůzí.
2. Program odborného jednání 10. března 2011. Místo konání: Hotel Diplomat, Praha 6 Dejvice. Téma: Alergie 2011. Slavnostní program: udělení čestných členství ČSAKI u
příležitosti životních jubileí: MUDr. František Říha, CSc., MUDr. Anna Janoušková, MUDr.
Helena Jahnová, RNDr. Jiřina Bártová, CSc., MUDr. Jarmila Urbanová a Doc. MUDr.
Puchmajerová.
Cenu ČSAKI Vladimíra Zavázala obdrží Prof. Terezie Fučíková.
Ceny ČSAKI za publikace časopisu Alergie.
Odborný program: V. Špičák: ALERGIE 2011 - pověry, mýty, fakta; O. Rybníček: Alergická rýma; V. Kašák:
Astma; N. Benáková: Kožní projevy alergie; S. Bělohlávková: Alergie a potravinové doplňky a V. Petrů: Pohled do
naší praxe.

3. Program příští pracovní schůze 14. dubna 2011. Téma: Kazuistiky 2011, místo konání
Praha, Lékařský dům. Koordinátor: I Krčmová a M. Fuchs. Program: P. Králíčková, J. Novosad, M.
Jakubíková, J. Piťha: Koincidence aftózní stomatitis a myastenia gravis- co je může spojovat?; S. Bělohlávková, J.
Bělohlávek: Kardiologie a alergologie - bližší, než by se mohlo zdát; P. Rozsíval, E. Pařízková, O. Pozler: Těžká
hypogamaglobulinémie a závažná alterace vnitřního prostředí u kojence; D. Klapuchová, D. Jílek, E, Sticová: Hyper
IgG4 onemocnění jako příčina retrobulbárního tumoru; J. Hanzlíková: Hereditární angioedém.

4. Současný stav v léčbě pacientů s hereditárním angioedémem a v podávání imunoglobulinových derivátů. Informuje prof. Litzman:
• VZP souhlasí s profylaktickou indikací přípravku Berinert, který je zároveň v řízení o
stanovení úhrady.
• Dne 3.3. 2011 proběhlo jednání na VZP s MUDr. Friedmannovou ohledně úhrad a rozdělení
Firazyru dle center. Za ČSAKI se jednání zúčastnily prof. Šedivá a prim. Krčmová. Byl
zvolen postup dle velikosti center. Postavení Firazyrů se nyní mění, protože již byl nově
schválen (od 3.3.) pro domácí užití pacientem v atace. Zápis byl zaslán do mailové
konference výboru ČSAKI.
• výbor doporučil v případě onemocnění HAE důsledné používání kódu MKN D84.1 pro
kontakt se ZP
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•

v problematice léčby IVIG prof. Litzman rekapituloval stanovisko MUDr.Pokorného, kdy
úhrada léčby IVIG bude poskytována zálohově a vyúčtována v rámci celkového paušálu dané
nemocnice. Upravit výši paušálu podle změny situace v úhradě mezi roky 2009 a 2011 bude
možné individuálním jednáním.

5. Delegování zástupců na WAO Member Society Forum during the AAAAI Annual Meeting
2011 in San Francisco. Výbor OS pověřil zastupováním doc. Petrů a prof. Stříže.
6. Vyjádření k léčbě tabletovou formou specifické imunoterapie (SIT). Výbor doporučil
zpracovat vyjádření s doporučením přepočtu délky léčby na 5 měsíců.
7. Problematika Akreditační komise MZ pro obor AKI. O výsledcích posledního jednání AK
MZ ČR dne 10. 2. 2011 informuje doc. Petrů. Po 2 letech základního kmene (interní nebo
pediatrický) bude následovat 3 letá příprava zahrnující: 23 měsíců na pracovišti s akreditací I.
neno II. typu, 6 měsíců na pracoviště II. typu, z toho na ambulantním pracovišti včetně
imunologické laboratoře 6 měsíců. Povinná doplňková praxe na akreditovaných pracovištích:
dermatovenerologie 2 měs., otorinolaryngologie 2 měs., pneumologie a ftizeologie 2 měs. a
specializační stáž na dvou jiných akreditovaných pracovištích oboru AKI 2x2 týdny, Povinná
účast na 2 dílném předatestačním kurzu.
Zaveden pojem garant - hlavní školitel.
Podmínky atestace: Písemná práce může být nahrazena publikovanou prací v recenzovaném
časopise včetně časopisu Alergie.
Charakteristika pracoviště I. typu – pracoviště, které tvoří funkční celek. Školitelé budou
muset prokazovat aktivní účast na akcích s alergologickou a imunologickou tématikou.
8. Certifikovaný kurz pro postgraduální vzdělávání sester. Informuje A. Voříšková, která se
zúčastnila jednání s prof. Střížem na IPVZ, kde projednali možnost, že pokud nebude IPVZ
zrušen, mohl by kurz probíhat pod IPVZ. Vznikne dokonce možnost hradit mimopražským
účastníkům účast z fondů EU. Nutno dořešit výuku teoretické části (uvedení konkrétních témat a
jmen přednášejících).
Výbor pověřil výbor Sekce sester pro pokračování v přípravě návrhu.
9. Dne 26.2. 2011 proběhla 5. Konference Sekce sester ČSAKI ČLS JEP. Téma: Náš pacient jako
konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče. Informaci o průběhu a vyúčtování podala
Mgr. J. Zelenková. Zúčastnilo se 82 sester
10. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012. Jako součást jednání výboru
OS proběhlo od 10 hod. výběrové řízení na technického organizátora kongresu (přihlásily se
firmy Solen, Guarant a jedna lokální firma z Liberce). Výbor hlasováním rozhodl organizaci
kongresu svěřit firmě Solen.
11. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: Informuje dr. Marečková:
• výbor SLI projednal a připravil připomínky k Vyhlášce ze dne 30. června 2010 „o
požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České
republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na
věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)“.
• dr. Král informoval o jednání s prof. Brdičkou, zástupcem společnosti lékařské genetiky o
možnosti sdílení nově zpracovávaných kódů pro oblast molekulární genetiky. Prof. Brdička
vyjádřil jednoznačný pozitivní postoj k budoucím jednání o této problematice a současně
upozornil, že celá akce přepracování seznamu výkonů pro odbornost 816 je pozastavena.
12. Problematika privátních alergologů: dr.Kočí omluven z důvodu nemoci.
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13. Různé:
• Výbor ČSAKI schválil odborné programy následujících odborných akcí s garancí OS:
- Luhačovice
• Výbor ČSAKI udělil v lednu a únoru 2011 garance následujícím odborných akcí:
- MSD seriál vzdělávacích seminářů na 9 místech v ČR. Výbor garanci odsouhlasil.
• Doc. Petrů informuje o dopise MUDr. Lenky Pipkové z Greenpeace ze dne 3.3. 2011, ve
kterém se dotazuje na možnost informovat odbornou veřejnost AKI o „Studii dopadů
ambiciózního snižování emisí CO2 na zdraví“. Výbor OS vyzval odesílatele k zaslání odkazů
na odborná sdělení v této věci a plného změní studie.
• Doc. Petrů informuje o akci mezinárodní doškolovací akci, jejímž generálním partnerem je
Zentiva (Part of theSanofi-Adventis group): "1st SchoolAR – European Postgraduate School
in Allergy and Respiratory, Praha 31.3.-2.4. 2011, Grand Majestic Plazza, www.schoolar.org.
Jsou volná místa pro zájemce z ČR.
14. Noví členové ČSAKI:
• Lékaři: MUDr. Helena Schneiderová (FN Brno, Pediatrická klinika, Černopolní 9, Brno).
• Sekce imunologických laborantů: Blanka Strakošová (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Ostrava); Vladimíra Zembová (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava); Jindřiška
Kuhejdová (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava); Jana Bystrianská (Zdravotní ústav
se sídlem v Ostravě, Ostrava); Ivana Zelinková (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Ostrava); Karin Siekelová (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava)
15. Příští schůze výboru se uskuteční 14. dubna 2011 v Lékařském domě. Začátek schůze 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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