PRACOVNÍ SKUPINA PRO IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY
ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

www.ibd-skupina.cz

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro IBD a schůzky center BL IBD
Místo konání: NH Hotel, Praha
Datum: 23. 9. 2021
Přítomni: Bortlík, Lukáš, Drastich, Ďuricová, Mináriková, Stehlík, Matějková, Vašátko, Koželuhová, Douda,
Mikoviny-Kajzrlíková, Novotný, Bahníková, Šerclová, Prokopová, Mareš, Konvička

Program jednání:
1. Doporučené postupy pro ulcerózní kolitidu
- projednána stanoviska jednotlivých kapitol (přílohou zápisu)
- text bude zpracován a zaslán k oponentuře, publikace v časopise Gastroenterologie a hepatologie 01/2022
2. IBD intenzivní kurz, 25. – 26. 11. 2022
- odhlasována změna konání, nové místo O2 universum
- pořadatel Galén Symposion
- program kurzu přílohou zápisu
3. Projekty PS IBD
Studie FACTU (P. Drastich)
- ukončený projekt – článek publikován v Journal of Clinical Medicine – přílohou zápisu
Gravidita a nová biologika (K. Mitrová)
- článek publikován v časopisu Therepeutic Advances in Gastroenterology - přílohou zápisu
- pokračuje sběr dat k ukončené graviditě – zasílat D. Ďuricové
Kožní NÚ biologické léčby (O. Hradský)
- bude prezentováno na dalším zasedání
Vliv očkování covid-19 na průběh ulcerózní kolitidy (M. Bortlík)
- návrh na nový projekt – koncept návrhu přílohou zápisu
- příprava studie – posoudit riziko relapsu IBD v návaznosti na vakcinaci proti covid-19
- multicentrický retrospektivní sběr dat
- podobný projekt mezinárodní (D. Ďuricová) - inspirace
4. Pracovní skupina pro perianální Crohnovu chorobu (Z. Šerclová)
- jaro 2021 - založena za podpory předsedy ČGS a ČCHS
- cílem je zlepšení edukace chirurgů i gastroenterologů
- možnost pořádání seminářů na jednotlivých pracovištích
- předběžně plánováno uspořádat Hořovické IBD dny na jaře 2022, součástí by mohlo být ČS IBD
sympozium
5. Registr CREdIT (M. Bortlík, M. Nováčková)
- zařazení pacientů na subkutánním vedolizumabu – převedení pacientů zohlednit
- úpravy definic
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-

problematika duální léčby – navazuje reporting, nežádoucí účinky
problematika GDPR a informovaný souhlas – nutná aktualizace – bude rozesláno na další centra
Nutné zrevidovat reporting v rámci hlášení nežádoucích účinků - úkol z předchozí schůzky PS IBD
M. Vašátko – připraví ve spolupráci s M. Bortlíkem a M. Nováčkovou podklady pro inovace v registru

6. Výjezdní zasedání
- souhlas uspořádat výjezdní zasedání, červen 2022
7. 7. kongres ČGS, 10. – 12. 11. 2021 – virtuální kongres (J. Koželuhová)
- v plánu 2 samostatné IBD bloky – viz program kongresu
8. Zprávy z ECCO (D. Ďuricová)
- ECCO kongres – 16. – 19. 2. 2022
- přihlášeni kandidáti na postgraduální kurz
9. Pacienti IBD
- Svatováclavská IBD konference – 25. 9. 2021
- aplikace IBDPodKontrolou – ke stažení pro Android/IPhone – záznamy užívaných léků, stavu pacienta,
návštěv lékaře – možnost exportu deníku + edukační část
- nové publikace:
o Výživa u IBD pacientů (K. Mitrová, M. Vorudová)
o Moje maminka má Crohnovu nemoc (překlad – Takeda) + video
10. Zprávy farmaceutických firem
Janssen – Jaké vakcíny je možné použít u pacientů na BL – inspirace u dermatologie – návrh vytvořit samostatně,
oddělit IBD
Takeda – Entyvio v subkutánní formě – dostatek v ČR
Pfizer – SÚKL vydal 2. hodnotící zprávu – od 1. prosince by měl mít 5mg Xeljanz úhradu
Tillotts – rozšířené portfolio - Dificlir
Termín dalšího zasedání: 25. 11. 2021, Praha
zapsala: Martina Pfeiferová
schválil: Martin Bortlík
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