Zápis ze schůze Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP), Plzeň, 24.6.2011

Přítomni:
Ilona Binková, Radka Bittenglová, Martina Doubková, Jan Kervitzer, Vladimíra Lošťáková, Eva Pokojová,  Jana Pšikalová, , Martina Šterclová, Martina Vašáková, Monika Žurková
Omluveni:
Jiří Homolka, Vladimír Bartoš, Pavel Turčáni
Nezúčastnili se bez omluvy:
Kamil Kleňha, Stanislava Bednářová, Jiří Vlček

Program schůze:
	Vašáková- kontrola zápisu
	Pokračuje práce na doporučených postupech EAA, LAM, sarkoidosa, EAA- již připomínkováno SIPP, Šterclová zašle upravenou verzi Vašákové, ta ji pošle výboru k připomínkám, sarkoidosa a LAM- prakticky již připraveno pro zaslání členům SIPP, IPF již posláno k vyvěšení na Web ČPFS. Součástí postupu EAA bude i seznam vyšetření spec. IgG ve FTN- bude viset na webu
	Vašáková zajistila vyšetření spec. IgG ve FTN pro celou ČR, prim. Paulík již sohlasí a je možno zaslílat
	Stran diseminace povědomí o IPP, začnou probíhat semináře na podzim- Vašáková- Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba IPP, sponzor Glaxo. Vašáková zašle prezentaci členům SIPP spolu s místy konání akcí- až dá Glaxo vědět, v ostatních regionech se členové SIPP pokusí o obdobnou aktivitu
	Necháme pověsit informace pro pacienty s EAA na web ČPFS, aby byl dostupný pro všechny kolegy

Kniha IPP Vašáková et al pokřtěna na kongresu v Plzni, bude pravděpodobně Glaxem v rámci seminářů pro lékaře distribuována
	Účelově vázané dary pro činnost SIPP- je možno získávat na účet ČPFS- darovací smlouvu elektronicky všem členům sekce pošle ještě jednou Vašáková
	Dle údaje Bartoše nedošlo k sjednocení HRCT u IPP v rámci ČR
	Šterclová znovu upozorňuje na zahajovanou studii s anti-VEGF u IPF ve FTN. Pokud budou mít ostatní zájem své pacienty poslat k zařazení k léčbě, nechť tak učiní
	Vašáková: kontaktovala dr. Andalora z Intermune ohledně pirfenidonu v Evropě, zda a kdy by mohl být na našem trhu. Nejbližší zastoupení firmy je t.č. v Německu, měl by se ozvat německý zástupce, Vašáková se případně pokusí znovu o kontakt
	Vhodné bude uspořádat radiologický workshop na téma IPP v Olomouci na MSD- Lošťáková  zeptá prof. Kolka, zda je to možné- potenciální řečníci- Brožík, Polák, Heřman, Beníšek
	Příští schůzka v rámci FNOL- místo a čas zajistí Lošťáková, případně půjdeme na večeři? 
Zůstává k řešení organizace péče o pacienty s IPP, zda centra či ne, probereme příště


Zapsala. M. Vašáková


