Zápis z jednání Pracovní skupiny IBD dne 27.3.2015

Místo jednání: Zámek Zbiroh
Přítomni: Mitrová, Ryska, Prokopová, Novotný, Mareš, Ďuricová, Hrdlička, Lukáš, Nedbalová,
Šerclová, Kohout, Drastich, Koželuhová, Bortlík, Örhalmi, Falt, Stehlík, Kalvach, Kunovský, Marek,
Hemmelová, Ostrožlík , Romanko, Tomanová, Hrdlička
Program jednání:
1. Update biologické terapie IBD. Termín zasedání 11. – 12. 6. 2015, Čechtice u Vlašimi. Cílem je
příprava nového dokumentu odpovídajícího aktuálnímu stavu. Zahájení 11.6. v 17.00,
ukončení 12.6. ve 14.00. Je nutno potvrdit účast a ubytování na mail: pfeiferova@iscare.cz do
17.4.2015.
Jednotlivé části budou předem připraveny autory podobně, jako v minulých letech.
Podrobnosti viz Příloha 1.
2. Změny v úhradách mesalazinu. Od 1.4.2015 se snižuje úhrada většiny LP obsahujících
mesalazin. Existuje proto reálné riziko zavedení doplatků i pro pacienty s IBD (tj. i v režimu
„zvýšené úhrady“). PS IBD souhlasí s formulací stanoviska, které shrne argumenty podporující
aplikaci všech léčiv obsahujících mesalazin v jedné denní dávce při udržovací terapii IBD.
Stanovisko vychází z doporučení ECCO, studií sledujících adherenci pacientů a současné
klinické praxe na pracovištích většiny členů PS. Jednotliví členové byli požádáni o zaslání
informací o podílu pacientů léčených jednou denní dávkou mesalazinu na jejich pracovištích
(na mail mbortlik@seznam.cz nebo milan.lukas@email.cz). Návrh stanoviska PS IBD viz
Příloha 2.
3. Registr pacientů na biologické terapii. Dr. Bortlík je pověřen spolu s Doc. Keilem v rámci
výboru ČGS řešením problematiky biologické terapie IBD. Výbor ČGS pověřil PS IBD
dokončením přípravy registru biologické terapie. Registr bude připraven ve spolupráci s doc.
Duškem. V Příloze 3 je návrh způsobu a dat vedených v registru. Členové PS IBD byli požádáni
o sdělení připomínek k návrhu do konce dubna 2015 (odesílejte na mail:
mbortlik@seznam.cz).
4. Národní gastroenterologický kongres 12.-14.11.2015, Hotel Clarion, Praha. Pro IBD jsou
vyhrazeny 2 sekce, program bude stanoven na výjezdním zasedání v Čechticích v červnu
2015.
5. Slovensko-český IBD den se koná 10.4.2015 v Nitře. Program byl stanoven slovenskými
kolegy, naše aktivní účast bude mít formu endoskopické prezentace a diskuzi.
6. Falkovo sympozium č. 202 se bude konat 29.-30.4.2016 v Praze.
7. Informace o studii fekální transplantace u UC. Dokumentace je t.č. na MZ ČR, termín
vyjádření je červen 2015.
8. Pokračuje projekt sledování dětí exponovaných anti-TNF v graviditě. Projekt bude rozšířen o
spolupráci se slovenskými kolegy, členové PS IBD jsou vyzváni k zapojení se do projektu.
Inovovaný protokol – vioz Příloha 4. Informace a domluva o spolupráci na
mbortlik@seznam.cz nebo dana.duricova@seznam.cz
9. V časopise GH č. 1/2015 byla publikována první část Doporučení pro chirurgickou léčbu IBD.
Text druhé části by měl být připraven do konce května (Dr. Šerclová).

10. Informace o konání akce Hořovické IBD Dny do časopisu GH – dodá dr.Hrdlička.
11. Na žádost Dr. Hrdličky vyjádřila PS IBD podporu založení centra biologické terapie IBD
v Nemocnici Hořovice.

