Zápis ze schůze Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP), 20.4.2012 Hradec Králové

Přítomni: Vladimír Bartoš, Jan Kervitzer, Pavlína Lisá, Vladimíra Lošťáková, Martina Plačková, Jana Pšikalová, Martina Šterclová, Hana Šuldová, Martina Vašáková, Monika Žurková, Vladimír Herout- za Brno
Omluveni: Ilona Binková, Radka Bittenglová, Martina Doubková, Stanislava Bednářová, Eva Pokojová, Pavel Reiterer, Radka Mokošová
Nezúčastnili se bez omluvy: Kamil Kleňha, Jiří Homolka, Jiří Vlček
Program schůze:
	Kontrola zápisu:

Centra IPP:  celkem 10 center, vyvěšeno na www.pneumologie.cz
Aktivita center: 
	Praha- série o IPP do Bulletinu SPL pokračuje, nabídnut seminář pro praktiky, Vašáková- ve spolupráci s Actelionem bude v centrech probíhat seminář o IPP a PAH- naše přednáška o IPP by měla být o diagnostice a dif .dg IPF, první budou ČB, dr. Kotěšovský bude jednotlivá centra oslovovat, je možné buď přednášku zajistit sami nebo Vašáková nabídla účast (v Ostravě přijato), Hradec a Olomouc zajišťuje sám, ostatní se neozvali
	Olomouc: proběhlé semináře pro pneumology, kongres PL- Zlín
ČB- osloveni terénní pneumologové
Kroměříž- participace na Kongresu praktiků ve Zlíně
Znojmo- oslovení praktiků v plánu ve 2. Pololetí
	HK- neformální setkání s radiology + domluva se spádovými pneumology, případný seminář v plánu na Pardubicku
	Brno- Doubková kontaktovala praktiky

Zřízení registru IPF- zajistila Vašáková- již je ve stádiu příprav IBA MUNI- ing. Brabec, spuštění pravděpodobně v červnu, CRF hotov, je tam i spiroergometrie a HRCT skórování- budeme se to muset všichni naučit, nebo bude skórování centrálně- Šterclová- Vašáková, do registru budou mít přístup lékaři center- případné úpravy jsou pak ještě možné
Standardy: v tvorbě jsou zápisy WG (Vašáková, Lošťáková), Churg- Strauss (Žurková, Vašáková), Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk (Lisá, Vašáková)- fáze připomínek, dohadujeme se o připomínce dr. Doubkové, že by měl být standard bližší stávajícímu standardu histiocytóz prof. Adama, kde zahrnuty i dětské klonálni histiocytózy, usnášíme se, že ponecháme v našem standardu jen histiocytózy reaktivní-plicní
	Vašáková- pirfenidon „ na jméno“ pro pacienty s IPF s mírnou a středně těžkou formou- doposud zařazeno 19  pacientů- 2 zemřeli. Po jednání se zástupci InterMune vyplývá, že firma chce co nejdříve na trh do ČR- bude jí dán kontakt na konsultační společnost OAKS, zatím se pokusíme o úhradu mimořádně dováženého léku ze zahraniční, Vašáková sdělí postup- je to nyní v jednání s RL, zatím funguje alokace pirfenidonu tak, že jsou poslána CT PACSem Vašáková spolu s údaji o pacientovi, pokud jde o vhodného kandidáta, pak je zajednán v TN pirfenidon a pacient je následně vyzván k jeho vyzvednutí
	Blok věnovaný IPP  na 1. Kongresu ČPFS v Hradci bude dnes
Firma InterMune navrhuje seminář- nebo spíše pracovní skupinu s centry IPP- dohadujeme se o termínu 18.6. v Praze. Bude zde i IBA a měl by být spuštěn registr. Nutné zajištění účasti všech center.
Firma také zvažuje sponzoring našeho registru IPF a vědeckých a kongresových aktivit. 
	Předběžný program do Ostravy na MS dny. 
	Funkční vyšetření u IPP
Skórovací HRCT systémy u IPP a jak na to
Nové standardy- CSS, WG, PHLB
RHB u IPP- spolupráce s Mgr. Zatloukalem a Bc. Bartošovou
	Kazuistiky- Lošťáková, Žurková
	Další schůzka SIPP- Ostrava- poprosíme o zajištění vhodného termínu a místa kolegyně Plačkovou a Mokošovou
	

Zapsala. M. Vašáková



