
Zápis z jednání Pracovní skupiny pro IBD a schůzky center BL IBD 

Místo konání: Zámek Zbiroh 

Datum: 30. 3. 2017 

Přítomni: Lukáš, Bortlík, Falt, Drastich, Koželuhová, Pipek, Mikoviny-Kajzrlíková, Hrdlička, 

Mináriková, Shonová, Šerclová, Dotlačil, Korčáková, Nedbalová, Šťovíček, Mareš, Matějková,  

Kasalický 

Program jednání 

1. Příprava Doporučení pro léčbu kortikoidy u nemocných s IBD (Zbořil, Kohout, Kojecký, 

Prokopová)  

- publikováno v GH 03/2017 (deadline pro dodání textu duben 2017) 

2. Doporučení pro léčbu imunosupresivy (Lukáš, Ďuricová) 

- publikováno v GH 04/2017  

3. Příprava akcí PS IBD na rok 2017  

IBD den Nitra – 7. 4. 2017 

- účast Lukáš, Bortlík, Stehlík, Drastich, Konečný 

 

Výjezdní zasedání Čechtice – 22. – 23. 6. 2017 

Začátek 14 hodin, od 12 hodin – setkání řídícího výboru registru CREdIT 

Plán programu: 

o Round table – ideální pacient pro léčbu vedolizumabem (Crohnova choroba, 

ulcerózní kolitida)  

o Návrh na doporučení pooperačního monitoringu a terapie u pacientů s CN 

(připraví Bortlík) 

o Projekt vedolizumab perioperační (připraví Šerclová) 

o Programy akcí PS IBD do konce roku 2017 

 

Biologická léčba IBD 2017, Praha ISCARE  -  22. 9. 2017 

Hosté – Peter Higgins (Michigan, USA) Bella Ungar (Izrael) 

 

IBD intenzivní kurz IKEM, 12. – 13. 10. 2017 

- zajištění endoskopických přenosů (Drastich) 

 

Národní kongres ČGS, 30. 11. – 2. 12. 2017 – předběžně v plánu jeden workshop IBD 

pracovní skupiny 

 

- programy výše uvedených akcí budou předmětem programu výjezdního zasedání v 

Čechticích 

  



 

4. Aktuální stav studií ESPRIT a FACTU 

ESPRIT (dr. Bortlík) 

- jednotlivá pracoviště přislíbila pacienty k zařazení do studie, doposud zařazen pouze jeden pacient 

(prezentace přílohou zápisu) 

FACTU (doc. Drastich)   

- studie zahájena, stanoveni dárci pro každé centrum, randomizace bude probíhat 
prostřednictvím Dr. Březiny, minimum zařazených pacientů je 2x 25 (dokumentace ke studii 
přílohou zápisu) 

- studie je registrovaná a je publikovatelná 
- informace o studii FACTU vystaveny na webových stránkách PS IBD viz http://www.ibd-

skupina.cz/vyzkum 
- Dr. Březina zašle informace o vybraných dárcích na jednotlivá centra 
- informace o studii vyšly v časopise Gastroenterologie a hepatologie 

 
5. Aktuální stav registru CREdIT 

- prezentován přehled zapojených center (příloha zápisu) 
- v současné době zapojeno 23 center, zadáno 1998 pacientů, tj. cca 1/3 IBD pacientů léčených 

biologiky v ČR 
- návrh podat abstrakt na UEGW – deadline 27. 4. 2017 (M. Bortlík) 

 

6. Různé 

Odmítání nových biologik zdravotními pojišťovnami (§16) – návrh připravit stanovisko ČGS na VZP 

(návrh připraví Doc. Drasticha)  

Stejný problém se týká revize center biologické léčby  – vytvořit druhé stanovisko ČGS (Doc. Drastich) 

 

Termín dalšího zasedání: 22. – 23. 6. 2017, zámek Čechtice 

 

zapsala: Martina Pfeiferová 

schválil: Martin Bortlík 


