ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Zápis ze zasedání výboru ČSAKI ze dne 10. února 2011

Přítomni: Seberová, Litzman, Bystroň, Král, Novotná, Pohunek, Panzner, Jílek, Petrů, Stříž, Kočí,
Čáp, Marečková, Šimoníčková, Voříšková.
Omluveni: Bartůňková, Krčmová, Fuchs, Rybníček, Jůzová.
1. Kontrola zápisu z minulých schůzí výboru ČSAKI:
● Ad bod 7 zápisu z 9.12. 2010: Doc. Petrů sděluje, že Dr.Ohnůtková i prim.Dr. Slavík již
mají uděleno čestné členství ČSAKI ČLS JEP.
● Ad bod 14., odst. 6. zápisu z 9.12. 2010: Doc. Petrů obdržel návrh Dr.Thona, který zatím
nebyl nikam zaslán, prof. Pohunek doporučuje zatím vyčkat vývoje situace.
2. Program odborného jednání dne 10. února 2011. Místo konání: Nemocnice Na Homolce,
Praha. Téma: Nové poznatky v respirační medicíně. Program: P.Čáp: Nové terče v léčbě astmatu; L.
Machala: Respirační problematika HIV; J. Svárovský: Přínos funkční endonasální chirurgie pro komplexní terapii
průduškového astmatu a J.Votruba: Endobronchiální léčba bronchiálních obstrukcí.

3. Program příští pracovní schůze 10. března 2011. Místo konání: Hotel Diplomat, Praha 6 Dejvice. Téma: Alergie 2011. Slavnostní program: udělení čestných členství ČSAKI, Ceny ČSAKI Vladimíra
Zavázala a Cen 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.

4. Příprava sjezdu ČSAKI a SSAKI v Liberci 10.-13. října 2012. Výbor projednal vypsání
výběrového řízení na kongresovou agenturu. Organizátoři předchozích 2 kongresů v ČR
Doc.Bystroň a prof. Bartůňková připraví požadavky na pořádání kongresu, které doc. Petrů zašle
3 osloveným firmám: Solen, Guarant a místní agentura v Liberci.
5. Zpráva z volebního sjezdu ČLS JEP, který se konal dne 31.1. 2011. Informuje doc.Petrů:
sjezdu se za ČSAKI zúčastnili Doc.Petrů, prof.Špičák a dr.Marečková. Zvoleno nové
předsednictvo ve složení: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. - předseda, prof. MUDr. Vladimír
Palička, CSc., Dr.h.c. - 1. místopředseda, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. - 2. místopředseda, prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - vědecký sekretář a prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. pokladník.
Z projednávaného obsahu:
• IPVZ v Praze nekončí; státem financované PGV bude jen v neatraktivních oborech, které
budou vyhlašována každoročně. Do 30.6. 2011 by se měl vytvořit nový sazebník zdravotních
výkonů s účinností od 1.1.2012. Dr. Marečková zaslala do mailové konference kalkulační
listy výkonů 207 a 813.
• Nové stanovy ČLS JEP nebyly na sjezdu schváleny. V návrhu nových stanov je zakotveno,
že OS by měly být v budoucnu „organizační složky“ s větší autonomií s možností vlastního
pořádání kongresů. Nové stanovy budou schváleny na mimořádném sjezdu v roce 2012.
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6. Platba příspěvku WAO pro rok 2011. Výbor schválil proplacení částky 710,- USD jako roční
členský příspěvek ČSAKI ve WAO a pověřil Prof. Litzmana zajištěním této platby z prostředků
ČLS JEP. Částka odpovídá (5,-USD/osoba) počtu 142 členů ČSAKI.
7. Informace o grantech ČSAKI pro sjezd EAACI v Istanbulu. Výbor OA rozhodl o udělení
grantu ve výši 20 000,-Kč k aktivní účasti na kongresu EAACI těmto členům ČSAKI ČLS JEP:
MUDr. Bronislava Balková (Klinika nemocí z povolání VFN Praha), MUDr. Martina Vachová,
FN Plzeň).
Dále výbor OS projednal podnět doc.Panznera ve věci přihlášek kandidatur do výboru
odborných sekcí a zájmových skupin EAACI.
8. Problematika center pro léčbu přípravkem Firazyr. Doc. Petrů informuje o současné situaci
v v léčbě pacientů s HAE. Dne 4.února 2011 proběhlo sympózium firmy Shire, kde vystoupila
MUDr. Freidmanová (VZP) a vyjádřila stanovisko, že VZP si je problému vědoma a bude hledat
řešení.
9. Žádost společnosti všeobecného lékařství o spolupráci na "Doporučeném postupu:
Alergologie" Doc. Petrů obdržel 26. ledna 2011 dopis od doc. Bímy s žádostí o spolupráci na
Doporučeném postupu „ALERGOLOGIE“ pro všeobecné praktické lékaře (VPL), které vznikají
pod patronací Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Centru doporučených postupů pro
praktické lékaře (CDP-PL). Výbor k tomuto bodu pověřil dr.Kočího předložit návrh řešení.
10. Problematika specializačního vzdělávání lékařů. Doc. Petrů, předseda Akreditační komise
MZ ČR informoval výbor OS o schůzi předsedů AK, která se konala 10.2. 2011 v 8:30 a uvedl
navrhované změny specializační náplně. Dr.Kočí upozornil na statut lektora lékařské praxe podle
dokumentů ČLK.
11. Postgraduální vzdělávání sester. Informují A.Voříšková, J.Šimoníčková a Mgr. J.Zelenková.
Výbor diskutoval délku a obsah kurzu na základě předložených návrhů vzdělávacího programu
certifikovaného kurzu v oboru „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a
dalšími imunopatologickými stavy“ zaslaných do mailové konference ČSAKI.
12. Léková politika Doc. Petrů obdržel žádost o vyjádření k úhradě přípravku Grazax a Oralair.
Výbor po obsáhlé diskusi doporučil, aby doc. Petrů vypracoval stanovisko výboru ČSAKI
obsahující souhlas s omezením "P", ale s uvedením délky léčby v našich podmínkách 7 měsíců,
což odpovídá obvyklé délce pylové sezóny. Stanovisko doc. Petrů rozešle do mailové
konference.
13. Informace ze Sekce laboratorní imunologie: Informuje dr. Marečková:
• Proběhlo výjezdní zasedání výboru SLI ČSAKI, supervizorů SEKK a posuzovatelů NASKL
a ČIA našeho oboru v Krňovicích u Třebechovic p.O. 28.-29.1. 2011.
• FN Ostrava (Ústav klinické biochemie) zaslala žádost o sdílení kódu 91197 „Stanovení
cytokinů ELISA“ pro odbornost 801. Povoleno s těmito limitacemi: Jen pro IL-6, v indikaci
vyšetření pacientů se septickými akutními stavy, a při krytí garantem s minimálním úvazkem
0,1 a s účasti v EHK.
• Dr.Lochman připravil dopis řediteli VZP s žádostí o poskytnutí informace o vykazování
výkonů odbornosti 813 (pracoviště, frekvence jednotlivých výkonů, frekvence výkonů jako
sdílených).
• Mgr.O.Šipka (NZZ Uherské Hradiště) byl jmenován odborným posuzovatelem ČIA pro
odbornost „M.9.12 Imunologie“ na jednání Komise pro medicínské laboratoře ČIA dne 17.2.
2011.
14. Problematika privátních alergologů, informuje dr.Kočí:
• Problém úhrady SIT na hmyzí alergeny. Dr. Kočí zaslal do mailové konference ČSAKI
podnět k projednání záležitosti s doplatky na hmyzí alergeny. Vzhledem k tomu, že je to
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jediná léčebná alternativa, měli bychom myslím jako OS dbát o to, aby byla dostupná všem
pacientům.
15. Různé:
• Výbor ČSAKI schválil odborné programy následujících odborných akcí s garancí OS:
- 1.4.- 2.4. 2011 - XX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie, Kouty n.
Desnou, konference, MUDr. Pavel Brož.
- 20.5.-21.5. 2011 - 10. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Astma, alergie a imunita,
konference, Litomyšl, MUDr. Jiří Novák a MUDr. Bronislava. Novotná, PhD.
• Výbor ČSAKI udělil v lednu a únoru 2011 garance následujícím odborných akcí
- odborný seminář „Děkujeme, Mr. Moon“ Praha dne 15.2. 2011.
- kurz „Červené oko“ v Praze 3.3. pořádaný firmou Alcon.
- kurz o potravinové alergii, které uspořádalo ZZ Immunoflow, garant prim.Fuchs.
• Doc. Petrů infomuje o přípravě akce II. Konference sester, která proběhne 16.4.2011 v
Praze. Téma: Nové poznatky v alergologii a klinické imunologii. Koordinátorem je sestra
Marie Krotilová a je to akce Sekce sester ČSAKI ČLS J.E.P. a Synlab czech s.r.o. Tato akce
je zařazena do celoživotního vzdělávání sester - ČAS.
• Doporučený postup dg. profesního astmatu: V periodiku Pracovní lékařství byl uveřejněn
(Pracov.Lék., 62, 2010, č.2, s.82-87) „Doporučený postup při diagnostice profesionálního
astmatu v ČR“. Dr. Novotná zpracovala a do mailové konference zaslala připomínky k textu
s poukázáním na řadu chyb v textu. Výbor se usnesl zpracovat „dopis redakci“ časopisu
Prac.Lék., který bude v kopii odeslán zainteresovaným společnostem ČLS JEP. Text opisu
připraví dr.Novotná.
16. Noví členové ČSAKI:
● Lékaři: MUDr. Lenka Žoncová (Centrum imunologie a mikrobiologie, ZÚ Ústí n.L.),
MUDr. Eva Šulcová (Chrudimská nemocnice,a.s., Chrudim) a MUDr. Alice Stolaříková
(pracoviště Tyršova 1320, Vsetín).
● Ostatní VŠ: Mgr.Hana Hudečková (P+R lab, a.s., laboratoř imunologie a sérologie, Nový
Jičín).
● Sekce alergologických sester: Martina Drabálková (ordinace MUDr.Evy Orálkové, Brno).
● Sekce imunologických laborantů: Dana Černá (Cytolab, s.r.o., Praha 4).
17. Příští schůze výboru se uskuteční 10. února 2011 v hotelu Diplomat. Začátek schůze 9:00.
Zapsal: D. Jílek
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