Zápis ze schůze Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP), 5.10.2012 Ostrava, hotel Park Inn

Přítomni:, Vladimír Bartoš, Martina Doubková, Pavlína Lisá, Vladimíra Lošťáková, Martina Plačková, Jana Pšikalová, Martina Šterclová, Hana Šuldová, Vladimír Řihák, Martina Vašáková, Monika Žurková, Radka Mokošová, Lenka Šišková, Jarešová Petra, Martina Vašáková
Omluveni: Jiří Homolka, Stanislava Bednářová, Radka Bittenglová, Ilona Binková, Jan Kervitzer
Nezúčastnili se bez omluvy: Kamil Kleňha ,Pavel Reiterer, Eva Pokojová
Program schůze:
	Ocenění všem členům sekce za práci na programu pro MSD, blok IPP velmi kvalitní
	Kontrola zápisu:
	Centra IPP:  celkem 11 center- definitivní počet, pacienti s IPP by měli být diagnostikováni v centrech, pak mohou být zpátky posláni ambulantním specialistům s doporučením léčebného plánu případně dle zvážení centra sledováni tam
	Registr IPF- centra splnila plán zařazení pacientů s IPF do registru, dnešní prezentace registru Mgr. Strenkovou, některé záznamynevalidní (t,j, chybí data), doplníme v průběhu času, někde nelze- pacienti sledováni mimo centrum

Diskuse kortikoidy u IPF- dnes opět proběhla v rámci Bloku Sekce- pokud je dg IPF definitivní, pak kortikoidy nenasazujeme, můžeme nasadit hako terapeutický test tam, kde předpokládáme podíl zánětlivých změn, čili možnou jinou dg- jinou IIP, EAA….
Dnešní program:
	Registr IPF:
	Bartoš- bylo by vhodné doplnit kolonku pro familiární IPF- souhlasíme všichni

Dotazník QoL- volíme vlastní, zjednodušený- škála pacientova vnímání fyzické a psychické pohody ( 0-5) a jejích změn od předchozí kontroly (+/-)- vypracuje Lošťáková
Skórování HRCT- musíme se ujednotit, použijeme škálu Gay/Dutka- Šterclová rozešle metodiku všem, zajistíme publikaci v České radiologii (Šterclová), uděláme workshop v Hradci (zajistí Bartoš), v Olomouci uvažují o koupi software pro skóre, to ale nemáme a dlouho nebudeme mít všishni, proto zatím zajistíme skórování výše uvedenou vizuální metodou, stran skórování ponecháme jen AS a IS, pokud bude i emfyzém, dáme poznámku
Návrh na výstupy z registru: zatím budeme všichni nadále zadávat, ale někteří již mají návrhy na témata přednášek a publikací- ten, kdo měl nápad a realizoval jej bude 1. Autor práce, za nám pak budou následovat ostatní dle počtu záznamů v registru, statistické zhodnocení provede IBA
Témata ke zpracování: Doubková- hodnocení efektu pirfenidonu- přežité, funkce plic, Šterclová- spiroergiometrie a změny v čase u pacientů s IPF, Pšikalová- plicní hypertenze u IPF, případně vývoj v čase, Žurková- vývoj plicních funkcí u pacientů s IPF v čase- VC- TLCO, Lošťáková – parametry v BAL v korelaci ś prognózou onemocnění, odpovědí na pirfenidon
Do formuláře vhodné přidat i procenta NH u VC a TLCO- shodujeme se všichni- zajistí Vašáková
Do formuláře také přidáme seznam komorbidit- aby se dalo volit zaškrtnutí ano- ne- připraví Bartoš
	Úhrady NAC a pirfenidonu. Zítra bude jednání Advisory board IPF- Kolek, DDoubková, Šterclová, Bartoš, Vašáková- bude odsouhlasen postup pro jednání o úhradě léčby IPF pojišťovnou- zprávu podá Vašáková. Patient named program skončil 30.9. nicméně pacienti, kteří byli doposud zařazeni (34), budou nadále dostávat léčbu od InterMune cestou Thomayerovy nemocnice, a to aspoň po dobu jednoho roku, Nyní budeme posílat žádosti o schválení úhrady- hradí plně poj 201, 205, 207, problém- 111- úhrada neodpovídá ceně léku, v rámci advisory board bude projednána i možnost levnějšího dovozu léku a na pojišťovnu bude nadále vyvíjen tlak. Cílem je úhrada NAC pro každého pacienta s IPF jako antiexacerbačního léku a pirfenidonu pro mírnou a středně pokročilou IPF- centrová léčba
	Stádia IPF- není nikde definováno, kde je hranice mezi mírnou a středně pokročilou a pokročilou IPF, pro potřeby jednání o úhradách musíme mít hranici středně těžké a těžké- shodujeme se pro indikaci pirfenidonu na TLCO více nebo rovno  40% NH a IS méně nebo rovno 3- odhlasováno všemi, parametr plicní hypertenze nebudeme brát jako rozhodovací kritérium
	Upravíme případně i standard IPF o toto kritérium a názornou tabulku léčebného doporučení- Vašáková
	Činnost center: Bartoš- Hradec- semináře měly velkou odezvu- příliv pacientů se susp. IPP od prakticků, pneumologů i internistů, Doubková- Brno- bude seminář v říjnu pro prakticky, na jaře pak seminář kliniky téma IPP, ČB- spolupráce běží, pacienti s IPP posíláni z terénu, akce do konce roku neplánovány, Olomouc.- Purkyňka IPP v plánu, Ostrava- bez akce do konce rolu, spolupráce s terénem vázne- nemají zájem, Praha- Motol- Lisá- pacientů je nových málo, není pro ně prostor, TN- vstup v televizi- TEP 24 o plicní fibróze- velký ohlas celá ČR, články v Bulletinu PL, vědecká konference Freinburg- Vašáková, Šterclová, Palúch aktivní vstupy, Tématika IPP byla i v posledním čísle Studií
	Plán další činnosti do konce roku a na příští rok: další schůze až v Hradci, upgrade formuláře registru vyřešíme korespondenčně, taktéž informace o stavu jednání o úhradách, kongres v Hradci- předběžně workshop radiol.- skórování, kazuistiky s názornou dif. dg, vyhodnocení pirfenidonu po roce- jiné????- vyřešíme též korespondenčně
Zapsala. M. Vašáková

6.10.2012 doplněk k zápisu: Na schůzi Advisory Board IPF došlo k úpravě kritéria pro indikaci pirfenidonu s ohledem na vstupní kritéria studií Capacity 004, 006 na TLCO větší nebo rovno  35% NH a IS méně nebo rovno 3.

