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_\1ergie, alergická onemocnění a alergologie a klinická imunologie jsou pojmy, které se

'-ťily ve 20. století. onemocnění, která do oboru patí, jsou v různých podobách známa
,::dávna, ale teprve 20. stoletíje pojmenovalo, dalojim obsah a definovaloje. Vyskytují se
-.líč všemi ostatními obory' proto je AKI - alergologie a klinická imunologie _ typická
--.lltidisciplinární disciplína,zahrnující klinickou a laboratorní část a pracující v diagnostice,

::bě i prevenci se specifickými prostředky.

ZiÍklady oboru alergologie vytváŤeliještě v době první Československé republiky manželé

.:ť a Karla Liškovi. Josef Liška (1901 -2003) jako první u nás provedl na začátkll 30. let na

, lice prof. Přecechtěla diagnostické koŽní testy s alergeny dovezenými z USA. Kromě své

_ .:vologické ptaxe za1ož1l a dlouhá léta vedl výrobu alergenových extraktů (v Biogeně,
r- SoL Praha, dnes Sevapharma' a. s.)' Po skončení 2. světové války a LiŠkových stážích

- SA organizují Vl' Hlaváček (oRL), B. Hodek (interní lékařství) a Fr. Konopík (dermato_

.:e ) klinickou skupinu, která spolu s J. Liškou zakládá v roce 1949 Komisi pro alergologii.
; ,:u i952 se konala v MariánskýchLázních řádná konference a zavydatné pomoci prof.
.. :opíka byla za\ožena Alergologická sekce při Dermatologické společnosti. Její činnost se

: rr rychle rozví1ela a roku 1957 byla za|oženaAlergologická společnost.

P:r'ním předsedou se stal prof. MUDr. Vladimír Hlaváček, sekretářem MUDr' Bohus1av

- '::k. který rozvíjel činnost na ambulantním alergologickém oddělení Vinohradské nemoc-
' _: l' Praze. Ve funkci předsedů společnosti se v dalších letech - po prof. Hlaváčkovi _

.:ídali: Bohuslav Hodek, Vladimír Zavázal, Jiří Strejček, znovu Vladimír Zavázal, Václav

:.-'ák a dnes Vít Petrů.

],Íimo Prahu se činnost velmi rozšiřovala v olomouci, kde za značné pomoci prof' Amer-
- :_r působil docent Horymír Malota, který pak zaloŽil a ve fakultní nemocnici vedl samostatné

".-:l]antní a lůŽkové oddělení propojené i s laboratoří' Po prim. St' Boháčovi je dnes vede

. ,- \ÍUDr. J. Bystroň. V olomouci postupně vznikla velmi silná skupina kliniků i laborator-

_ '' pracovníků (Jiří Volejník, Eduard Maršálek, Irena Černá). Na tuto tradici navazuje

_: rsný tým prof. E. Weigla. Na dětské klinice prof. Švejcara v Praze vzniklo oddělení dětské

"l ::-'llogie (M' Bělská, V' Špičrík, E. Trnková, J. Milotová, V. Petrů, L. Vacková, H. Mošnová,
: !';sal). YI.Zavázalvybuáoval v Plzni klíčové pracoviště, ze kterého vznikl Ústav alergo-

: : a klinické imunologie' dnes vedený doc. Petrem Panznerem' Laboratorní ímunologickou

"i .cnu vybudoval v Ústí nad Labem doc. J. Richter. Velmi rychle vznikala síť ambulantních

_ :':,llogických pracovišť, která byla podnětem i pro vytváření laboratoří imunologické dia-

_ 
- -:iky. Praha (J. Ehl, J. Beneš, E. Antošová, dnes P. Kučera), Ustí nad Labem (F. Hynek)'

- -_::c Králové (J. Jirkal), Liberec (J. Kleinhamplová' L. Jandová, J. Rozkovec)' České

i ":;iovice (I. Michl), Brno (D. Makešová, E' Čermáková, D. Říčný), ostrava (L. Borysová,

:-. llka,A.Halatová).Nelzevšechny,kteřísenarozvojioborupodfleli,vyjmenovat.Všichni
'' současnosti četné následovníky, a tak ačkoliv se při prvních konferencích setkávalo jen

::-. jednoho sta účastnftů' dnešní sjezdy mívají 1000 i více účastníků'

.-nost Alergologické společnosti se od začátku opírala o teoretické základy imunologie
'.'. naléza1aanalézá své kořeny. ZaslolŽ11i Se o to J. Šterzl, J. Johanovský, M. Hašek,
-:.iková a Ct. John. Na přelomu 60. a10. let se ve světě i u nás věnovala stále větší



: Z':llL)'i[ \ šem imunologicky podmíněným chorobám, a tak se rozvrjela klinická imunologie' 
-:''-kr'nl dús]edkem bylo' Že podobně;riko u-mezinárodn ích organižacr přijímá Alergologic].- :pLr]ečnost označení Alergologie a kiinicka imunologie (AKr).\ roce 1918 založi]aTereza Fučíková p.uni ru-oi*noul-turuntní jeclnotkr-r k1inické. ''llo]ogie' ze které se později stalo samostatné oddělení slouŽící k diagnostice, terapii.l' '' '' _ljČ stLrdentů i lékařů_ V praxi se rozvrjela klinická i laboratorní činnost oboru alergologie

' ''':nické imunologie_ obdobně vznikaly odděiení nebo Íakultní ústavy v Pizni (P. Panzner).B:ne (J' Lokaj, J. Litzman), v Hradci Králové 1o. r<op"cký, ú. r..;r.t, I. Krčrnová-).ij.tralě (I. Lochrnan), v olomouci (E. Weigl, J. Bystroň, n.'rop,'iuu;, v Ústínad Labem' ' Rrchter. D. Jílek, Vl. Král) a v Praze (J. Bariůiiková, a. š"aiJi..'_\: rÝr'oji společnosti i oboru se významně podíleli samozřejmě i členové Slovenské': :-'nosti alergologie a klinické imunólogie. Za všechny lze přip"orrrenout jména E' Hegyi.:'' S'lnak' I' Hornák, J' Lukáč, A. Get]ik, z. št"..i",l. óa|;a.-{;;'""tavitelé - st. Nyulassi.j PiuŽinec. I. Hruškovič, M. Michaličková, R' Benedik a další.

\-r'znanrné aktivity
Cs \KI pořádá kaŽdý měsíc pracovní schůze, praviclelně se konají regioná1ní akce (Ústecký:: ..rOlogický serninář, Šumperské dny, Luhačovické dny 1spotu s e.rr."" pneumologickou_ :- z:r'']ogickou společností, ČPFS), RáŽnovské dny, Beskydské dny, Dny rinologie (s Českou'. ':"ností otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a t<rku;' Na činíosti společnosti se velmi*'"l" ilri podt1e]í i Sekce'laboratorní imunologie (Vl' Král) a Sekce sester a laborantů (A. Vo_' -,. ., .i. J. Prochiízková).
S:'l]eČnost se intenzivně podr1í na postgraduální výchově a spolupracuje se Subkatedrotr:_\i IP\ Z (V' Petrů), připravuje navrhy a'podklady pro postgraduální i kontinuální vÝchovu
':::'-i CLS JEP i ČLK)' Výúor připrauui" |oottuay p.o ,i"ndo.dy l;;ilé';é;J';[iů::':''_ ::'l'tt se účastní clohodovacích ttzenrikategorizačníh o Íízení.

' _''_ Doporučení výboru Čsart připravil autorský kolektiv Průvodoe specifickou alerge_'' _.'nlunoterapií(2003).

-i: 'upráce probrtá 
1 : -!:'!"" 

imunologickou společností a těsná zůstává spolupráce se
' . ;.š: 

společností AKI' Dokladem tcňo jsou společné sjezdy, které se střídavě konají

' -':li r ýznamnou aktivitou poslednrch let byla účast na zpracování Globální strategie péče_'":'l pod záštitou WHo tV' SpiČik). Ceská společnost alergologi. u tlini.ke imunologie,i:'::'; pl1ťLllTlologická a ftizeologická ipolečnost a Společnost řyzi jogie 
a patologie dýchání' z']r r roce 1996 obecně prospěšnou společnost - e"'t"" i"'.*.?"' pro astma (ČIPA).'' ';-:l} tr'to společnosti deleguji clo říciícrch 

":qTů ČiP;.;J'iř;rrou,o,. (po rozpuštěníi: .:''nosti Í.vziologie a patologie dýcháníjen ČsÁr<r 
" 
espn. éipÁ řnl.o,nu;. svoji činnost' : 'lj]ní íniciativou pro astma (GrNA) a s Evropskou federací sdruŽenípacientů s alergií_ _:_'':'l!36j dýchacích cest''V roce ]996 byla pocl záštitou MZ ČR vydána Strategie dia-"''r\' pre\'ence a léčby bronchiálni1ro urt,,-,"t,,-" ČR. V.".Jóo, byla vyclána nová_l '_;]:zor aná verze Globální strategie (GINA Il). ČlPA ," .polu ; JJňo.ny','i spo1ečnostrni'"'' :iihlási]a k ce]osvětové iniciJivě ARIA (Alergická rýma u;";iuriu na astma). Tato.. '' "":,::''l':':.1.]o"j*" s vydáváním řady publikaciu.e"ných proi.tor", sestry a laiky.- .tttt LInil()St

. .. ::k B.: Asthn'rabronchiale. Avicenum 1975.. '" _.zi K.. John Ct.: Imunologie a medicína, Avicenurn 1976'
;.:lL J.: Průduškové astma u dětí. Avicenum 198 l'
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Casopisy
Alergíe _ časopis pro kontinuální vzdéIávání v alergologii a k|inické imunologii; Tigis.

Alergie-Astma-Bronchitida _ otázky' odpovědi, rady pro laiky; Tigis'

Klinickáimunológia a alergológia (spolupráce se SSAKI ) - časopis je vydáván v Bratislavě'

Zahraniční spolupráce
. Kolektivní a individuální členství: Evropská akademíe alergologie a klinické imunologie

(EAACI).
. Individuální členství: Interasma, American Academy of Allergy and Clinical Immunology

(AAACI).
. Kolektivní členství: EFA (European Federation of Associations of allergic and patients with

chronic respiratory diseases).
\ t e zintírodní kon? re Sy, konfe renc e :

1961 Small Meeting of EAACI, Praha

1967 Small Meeting of EAACI, Praha

1974 Konference a|ergologů aklinických imunologů (bývalých socialistickýchZemí), Praha

1977 European Congress ofEAACI, Praha

1989 Světová konference INTERASMA _ Dětské astma, Praha

200l International Pediatric Allergy and Respiratory congress (IPRAC), Praha

ocenění
. Prof. MUDr. V. Špičák

191 1 - 198 1 viceprezident EAACI
člen rozšířené exekutivy INTERASMA
člen expertní skupiny WHo pro Globální strategii péče o astma (1992-|995)

1991.



. Cestná členství společnosti AKI
Maďarsko' Španělsko, Kuba, Peru' Polsko, Slovensko

. MUDr J. Liška
1997-Purkyňova cena Čls rBp

Vnitřní členění
. Sekce laboratorní imunologie (RNDr. Vl. Král)
. Sekce sester a laborantů (A. Voříšková, J. Procházková)

Předseda: Doc' MUDr' Vít Petru' CSc.
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Vědeclcý sekrettíř: Doc. MUDr. Petr Panzner' CSc.
Ústau AKI FN a LF UK Plzeň
Místopředsedové:
Doc. MUDr' Jaromír Bystroň' CSc. (olomouc)
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc' (Praha)
Prof' MUDr' Václav Špičák, CSc' (Praha)
Informace: www.csaki.cz; www.cipa.cz: www.ceskapylovasluzba.cz

Podktady zpracoval prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.


