
Zápis z jednání Pracovní skupiny IBD dne 26.-27.6.2014

Místo jednání: Čechtice 

Přítomni: Lukáš M., Hrdlička, Kasalický, Šerclová, Tomanová, Prokopová, Zbořil, 
Stehlík, Drastich, Březina, Koželuhová, Douda, Novotný, Kohout, Mandys, Bronský, 
Ryska, Liberda, Falt, Shonová, Örhalmi, Pfeiferová, Bortlík

Zástupci firem: Abbvie, MSD, Ferring, Egis, Hospira, Meditoreal, Takeda

Program jednání:

1. Prezentace projektu transplantace fekální mikroflóry (studie FACTU) – dr. 
Březina, doc. Drastich. Diskuse o designu studie – prospektivní otevřená studie 
k porovnání účinnosti transplantace a lokální terapie mesalazinem. Upraven 
aplikační režim, design a délka studie – viz prezentace Příloha 1. Praktickým 
problémem je použití aplikačních nádobek – spolupráci nabídli zástupci firmy 
Ferring, informaci poskytnou prof. Lukášovi a doc. Drastichovi. O účast mají 
zájem tato pracoviště: IKEM, ISCARE, Thomayerova nem., VFN, Nemocnice 
Vítkovice, Č. Budějovice a FN Plzeň.

2. Webové stránky PS IBD. Prezentace návrhu vzhledu webových stránek (ing. 
Ringelhán, Meditoreal – správce webových stránek). Členové PS IBD po diskusi 
souhlasí se spuštěním webu, za PS budou za obsah odpovědni dr. Bortlík a dr. 
Březina.

3. Aktualizace Doporučení pro podávání biologické léčby (prof. Lukáš). Návrh 
na aktualizaci v kapitolách golimumab, vedolizumab, infliximab (záchranná 
terapie) a biosimilární léky. Aktualizace bude publikována formou dodatku 
v časopisu Gastroenterologie a hematologie.

4. Program workshopu PS IBD na vzdělávacích dnech v K. Varech 5.12.2014 
(Příloha 2). Formát: kazuistika 5 min., prezentace tématu 10 min., diskuse 7 min.

5. Program na Intenzivní IBD kurs 11.-12.12.2014, IKEM (Příloha 3). Deatilní 
program endoskopických přenosů bude upřesněn před kursem opo domluvě s doc.
Drastichem.

6. Konsensus PS IBD o chirurgické léčbě IBD. Dr. Šerclová prezentovala návrh 
stanovisek a části doprovodného textu, provedeny korektury, další je třeba doplnit
dle domluvy některými členy PS IBD (Příloha 4). Připomínky je třeba odeslat Z. 
Šerclové do poloviny července, poté bude dokončen text a v polovině srpna 
rozeslán k finálním připomínkám členům PS IBD a spolupracujícím chirurgům.

7. Sdružení Pacienti IBD (dr. Pfeiferová). Prezentace aktivit a plánů sdružení. 
Prezentace projektu WC karta. Diskuse o situaci v preskripci imunosupresivních 
preparátů pro IBD pacienty. Domluveno společné odeslání stanoviska sdružení a 
PS IBD na MZ ČR s žádostí o nápravu situace.

8. Prezentace firem dodávajících biosimilární léčiva na český trh. Hospira – dr. 
Feldmár, Egis – dr. Čapek.



9. Registr IBD pacientů léčených biologiky. Většina členů PS souhlasí s potřebou 
registru, je však nutno vyřešit otázku nákladů na jeho vytvoření a vedení a 
spolupráci farmaceutických firem. 

10. Projekt IBD Ahead, prezentace dr. Froňková, Abbvie. Termín vyplnění 
dotazníku 18.7.2014, členové PS byli požádáni o poskytnutí kontaktů na 
spolupracující gastroenterology, jimž by byl dotazník zaslán. Termín národního 
meetingu na téma IBD Ahead je 3.10.2014 v Čechticích v 10.00 hod.

11. Různé. 
Doc. Kohout vyzval ke spolupráci na projektu retrospektivní analýzy průběhu 
CMV kolitidy u IBD pacientů. Připraví dotazník, který bude poté rozeslán členům
PS.
Doc. Bronský připomíná možnost prospektivního sledování IBD pacientů s dg. do
19 let a s dg. malignity. Dotazník a připomínku rozešle členům PS doc. Bronský.
Dr. Douda a dr. Bortlík – prezentace ECCO aktivit. Jako účastníci IBD kursu 
v předvečer Kongresu ECCO v Barceloně 2015 byli schváleni dr. Březina 
(IKEM) a dr. Fremundová (FN Plzeň). Do poloviny srpna je nutno odeslat CV a 
letter of intent dr. Bortlíkovi a dr. Doudovi.
Dr. Šerclová připomíná možnost účasti mladého chirurga na chirurgickém kursu 
(Masterclass) před Kongresem ECCO v Barceloně.
Prof. Lukáš – přednáška k výročí nedožitých 100. narozenin prof. Mařatky.

Zapsal: M.Bortlík


