
Zápis z jednání Pracovní skupiny IBD dne 9.10.2013

Místo jednání: ISCARE Lighthouse, Praha 7
Přítomni: Lukáš, Hrdlička, Matějková, Prokopová, Šerclová, Ryska, Drastich, Stehlík, 
Bronský, Koželuhová, Lisý, Douda, Falt, Shonová, Bortlík

Program jednání:

1. Příprava 12. Intenzivního IBD kursu, termín 5.-6.12.2013, IKEM (viz též: 
http://www.congressprague.cz/kongresy/ibd2013.html). Hlavní téma: Malignity u
IBD pacientů. Připraven program pro lékaře a sestry – viz příloha č. 1. Do 
15.11.2013 je nutno dodat prezentace pro přípravu sylabu pro lékaře i sestry, 
včetně prezentací na semináře, odeslat na milan.lukas@email.cz, nebo 
mbortlik@seznam.cz. V rámci kursu proběhne křest knihy prof. Nevorala  
doc.Bronského. Endoskopický přenos organizuje doc. Drastich, předpokládá se 6-
7 endoskopických výkonů, informace o pacientech je nutno polsat doc. 
Drastichovi do 25.11.2013.

2. Český GE kongres v K. Varech 7.-9.11.2013. V rámci kongresu se koná 
Workshop PS IBD 8.11.2013, 10.30-12.00 hod. Program workshopu – viz 
příloha č. 2.

3. Stanovisko PS IBD k přípravě tlustého střeva před koloskopickým vyšetřením u 
pacientů s IBD – viz příloha č. 3. Navrženo prof. Lukášem, po úpravách  přijato 
všemi členy PS IBD.

4. Plán Česko-slovenského sympozia v r. 2014 (prof. Lukáš). Zvolen termín 
28.3.2014, místo konání Praha. Přesné místo a program budou dořešeny na 
dalších schůzkách PS IBD.

5. Informace o ECCO (dr. Douda, dr. Bortlík). 9. Kongres ECCO se koná v Kodani 
20.-22.2.2014 (viz též: https://www.ecco-ibd.eu/ecco14/item/our-congress-
2.html). Termín pro zaslání abstrakt je 30.11.2013. V rámci kongresu koná 
sesterská N-ECCO School, z ČR se účastní K. Martincová z Ústí n.L. (prim. 
Stehlík). Intenzivního IBD kurs pro mladé lékaře  se účastní dr. Lukáš jr. 
(ISCARE Praha) a dr. Ornstová (FN H.Králové). Součástí kongresu je také 
chirurgický S-ECCO Masterclass pro mladé chirurgy, z ČR zatím není nikdo 
nahlášen. Kandidáta je nutno nahlásit Z. Šerclové co nejdříve (sercl@seznam.cz). 
Do sekretariátu ECCO byla odeslána oficiální žádost o konání ECCO Workshopu 
v ČR v roce 2014 (dr. Bortlík).

6. Různé: Doc. Drastich připomíná plán multicentrické studie zaměřené na 
transplantaci fekální mikroflóry u pacientů s UC. Domluvena příprava první verze
protokolu do příští schůzky v K.Varech (doc. Drastich). Dr. Bortlík prezentoval 
nabídku prim. Malíčkové (1.LF UK Praha) na účast laboratoří provádějících 
analýzu fekálního kalprotektinu ve druhém kole hodnocení. Cílem je zařazení 
výkonu do sazebníku (viz příloha č. 4). Dr. Bortlík vznesl dotaz na možnost 
spolupráce s lékárnou IKEM při přípravě lokálních magistraliter léků (čípků, 
klysmat) obsahujících tacrolimus. Doc. Drastich přislíbil zjistit situaci v IKEM. 
Doc. Drastich informoval o 2 případech úmrtí pacientů léčených azathioprinem na
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jaterní selhání v důsledku tzv. virus asociovaného hemofagocytového syndromu. 
Bude publikováno v odborné literatuře.

7. Pacienti IBD, dr. Pfeiferová. Informace o proběhlých akcích - Světovém dni IBD 
v Praze, Svatováclavské konferenci a seminářích pro IBD pacienty. Nové webové
stránky pacientské organizace (www.crohn.cz). Informace o dalším ročníku 
Světového dne IBD, bude se konat 25.5.2014, bude opět probíhat hlasování o 
nejlepší IBD sestru – viz www.crohn.cz. Poděkování za spolupráci a prosba o její 
pokračování v dalším roce.

8. Další jednání PS IBD proběhne jako pracovní večeře v restauraci Hotelu Růže 
v K. Varech 7.11.2013 v 19 hod.

Zapsal: M.Bortlík
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