
Zápis z jednání Pracovní skupiny IBD dne 11.1.2012

Místo jednání: ISCARE Lighthouse, Praha
Přítomni: Lukáš, Novotný, Kohout, Hrdlička, Matějková, Šerclová, Drastich, Stehlík, 
Mareš, Konečný, Zbořil, Bronský, Douda, Koželuhová, Nedbalová, Shonová, Tomanová,
Pfeiferová, Chroust, Paul, Bortlík

Firmy: Tillotts, Ewopharma, MSD, S-D Pharma, 4 Life

Program jednání:
1. Prof. Lukáš představil zástupce nových korporátních partnerů PS IBD: 4 Life 

(distribuce preparátu Ferinject), S-D Pharma (distribuce preparátu Mutaflor). 
Zástupce S-D Pharma informoval o tom, že v současnosti probíhá jednání na 
SÚKL ohledně úhrady tohoto léku.

2. Hodnocení Intenzivního IBD kurzu v IKEM. Kurzu se zúčastnilo 140 lékařů a 
sester. Hodnocení jednotlivých prezentací – viz příloha. Celkově byl kurz 
hodnocen velmi příznivě, jediným problémem byly technické obtíže během 
endoskopického přenosu.

3. Česko-slovenské IBD sympozium, 13.4.2012, Olomouc. Prim. Konečný 
informoval o přípravě akce. Rozděleny prezentace a přednášky, část prezentací 
zajistí slovenská PS IBD. Definitivní program – viz příloha. Akce bude 
anoncována v časopisu Gastroenterologie a hepatologie, na webových stránkách 
ČGS a v průběhu Gastrofóra (zajistí prof.Lukáš). Prim Konečný zajistí distribuci 
předběžných oznámení. Prezentace budou k dispozici účastníkům sympozia na 
CD, písemný sylabus nebude.

4. Registr IBD pacientů. Prezentace dr. Chrousta s nabídkou další spolupráce. 
Přibližná cena za vedení Registru IBD pacientů na biologické terapii je 157 tis. 
Kč za rok 2012 + dalších 40 tis. v dalších letech, celkem tedy cca 200 tis. Kč 
ročně. Zástupci center, která mají zájem o účast v Registru, by se měli vyjádřit 
k předpokládaným nákladům na financování svých datamanažerů (osob 
zodpovědných za vkládání dat do Registru) a měli by sdělit přibližný počet 
pacientů ve svém centru. Dr. Chroust zajistí disribuci přístupových kódů do on-
line verze registru pro jednotlivá centra. Informace o nákladech a počtu pacientů 
zašlete prosím mailem na mbortlik@seznam.cz, nebo milan.lukas@email.cz do 
20.2.2012.

5. Prezentace pacientské organizace Pacienti IBD, dr. Pfeiferová. Prezentace aktivit 
organizace na rok 2012: semináře, distribuce letáků a kalendářů, spolupráce 
s EFCCA, změna webových stránek, distribuce brožury pro pacienty. Pobočka 
sdružení pracuje od listopadu 2011 v Brně. Svatováclavská konference pro IBD 
pacienty 22.9.2012 v Praze, konference v Brně 13.9.2012.

6. Informace o ECCO, dr. Bortlík, dr. Douda, prof. Lukáš. Kongres ECCO 
v Barceloně 16.-18.2.2012. Členové ECCO mají snížen poplatek na ECCO 
kongres o 300 euro! Během kongresu budou volby nového prezidenta a sekretáře 
ECCO (16.2. v 19.15 hod.). Za ČR jsou na ECCO kurs nominováni dr. Frausová a
dr. Ryska. Dr. Ďuricová byla nominována na předsednictví 2 sekcí v hlavním 
programu kongresu 16.2.2012. Členský poplatek ČR do ECCO za rok 2012 (1000
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euro) uhradí pro Pracovní skupinu firma Tillotts (dr. Tichá). V případě problémů 
s členstvím v ECCO (poplatek, přístup na webové stránky apod.) zašlete 
informaci na mbortlik@seznam.cz.

7. Časopis Gastroenterologie a hepatologie, prof. Lukáš. V č. 1 budou publikována 
nová Doporučení k biologické léčbě. Všichni členové PS jsou vyzýváni 
k publikaci původních prací nebo kazuistik, práce možno zasílat na mail 
šéfredaktora milan.lukas@email.cz.

8. Příští setkání PS IBD se uskuteční jako výjezdní zasedání ve dnech 7. a 8.6.2012 
na Vysočině. Předpokládaná témata jednání: Doporučení k léčbě anémie u IBD a 
Doporučení k léčbě aminosalicyláty u IBD pacientů.

Zapsal: M.Bortlík
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