Zápis z jednání Pracovní skupiny pro IBD a schůzky center BL IBD
Místo konání: Hotel Ambassador, Karlovy Vary
Datum: 8. 12. 2016
Přítomni: Lukáš, Bortlík, Falt, Drastich, Koželuhová, Tomanová, Prokopová, Novotný, Pipek,
Mikoviny‐Kajzrlíková, Stehlík, Hrdlička, Mináriková, Liberda, Shonová, Grega, Šerclová,
Dotlačil, Konečný, Pešek, Peukertová, Bahníková, Ďuricová, Kohout, Hrubá, Šťovíček, Pešta,
Matějková, Kojecký, Zbořil, Pagáč
Program jednání
1. Zhodnocení Intenzivního IBD kursu
Účast na kurzu cca 120 lékařů, 55 sester. Evaluace IBD intenzivního kurzu, IKEM – viz www.ibd‐
skupina.cz, převažuje kladné hodnocení úrovně kursu lékaři i sestrami. Negativně hodnocena
seminární místnost pro sestry ve čtvrtek – nedostatečná kapacita.
2. Příprava akcí PS IBD na rok 2017 (Hořovice, Nitra, Biologická léčba IBD, IBD kurs, Národní
kongres)
IBD pracovní dny 2017, Hořovice – termín 30. – 31. 3. 2017
‐ Po diskuzi byla vybrána jako hlavní témata problematika stomií a pooperačního sledování
pacientů s CN a UC. Návrh programu připraví prim. Šerclová, dr. Hrdlička a dr. Bortlík a
osloví aktivní účastníky mailem, definitivní program bude rozeslán prim. Šerclovou všem
členům PS IBD.
‐ Pozvánka – vystavena na webu PS IBD – bude aktualizována
IBD den v Nitře – termín 7. 4 2017 stanoven slovenskou stranou, členové PS IBD se mohou
účastnit jako hosté
Biologická léčba IBD 2017, Praha ISCARE ‐ 15. 9. 2017
IBD intenzivní kurz IKEM, 12. – 13. 10. 2017
Národní kongres ČGS, 30. 11. – 2. 12. 2017 – předběžně v plánu dva workshopy IBD pracovní
skupiny, program bude dořešen v průběhu příštího roku
3. Příprava Doporučení pro léčbu kortikoidy a imunosupresivy
Na základě diskuse v Čechticích byly shromážděny prezentace a texty pro přípravu
Doporučení pro léčbu kortikoidy a imunosupresivy. Témata budou zpracována odděleně a
publikována jako 2 články. Text doporučení pro léčbu kortikoidy připraví doc. Zbořil, doc.
Kohout, dr. Prokopová a prim. Kojecký (publikace GH 2/2017). Text doporučení pro léčbu
imunosupresivy připraví prof. Lukáš a dr. Ďuricová (publikace GH 3/2017).
V č. 1/2017 časopisu Gastroenterologie a hepatologie budou publikována pediatrická
doporučení.

Doporučení kortikoidy – do 15. ledna zaslat texty k podkladům (word ne powerpoint) na mail
mbortlik@seznam.cz, deadline přípravy textu do konce března 2017 – vyjde v č. 2/2017.
Imunosupresiva – do 30. ledna zaslat texty k podkladům na mail mbortlik@seznam.cz – vyjde
v č. 3/2017
4. Aktuální stav studií FACTU a ESPRIT
FACTU (doc. Drastich)
‐ proběhla analýza mikrobiomu stolice, na začátku roku 2017 bude vybrán ideální dárce podle
stanovených kritérií
‐ informace o studii FACTU budou vystaveny na webových stránkách PS IBD (Březina, Drastich)
‐ informace o studii vyšly v časopise Gastroenterologie a hepatologie
ESPRIT (dr. Bortlík)
‐ studie je připravená k zařazení pacientů, protokol studie bude prezentován v rámci volných sdělení
v K.Varech, dr. Bortlík domluví s dr. Ryskou další způsob vedení studie a její propagace a koordinace
5. Aktuální stav registru CREdIT
‐ začal pracovat v dubnu letošního roku, 23 přispívajících center
‐ v současné době je zadáno 1700 pacientů, tj. cca 1/3 IBD pacientů léčených biologiky v ČR
‐ apel na zapojení dalších IBD center
‐ každé centrum může požádat o data svých pacientů – adresovat na mail
jelinkova@ibamuni.cz
‐ Registr je finančně podporován všemi farma firmami, jejichž biologika jsou v ČR
registrována
‐ návrh multicentrického projektu v příštím roce: porovnat efektivitu a bezpečnost BL u
starých lidí (nad 65 let), chybí informace pro klinickou praxi (D. Ďuricová)

6. Různé: Prof. Lukáš otevřel otázku zvýšeného zájmu o HPV infekce u pacientů s imunosupresivní a
biologickou terapií, bude třeba začít rešerší a na dalším jednání probrat možnosti vlastního klinického
výzkumu

Termín dalšího zasedání: 31. 3. 2017, zámek Zbiroh

zapsala: Martina Pfeiferová
schválil: Martin Bortlík

