Zápis ze schůze Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP), 25.1.2012 PK TN Praha

Přítomni:
Vladimír Bartoš, Ilona Binková, Radka Bittenglová, Martina Doubková, Jiří Homolka, Jan Kervitzer, Pavlína Lisá, Vladimíra Lošťáková, Radka Mokošová, Martina Plačková, Jana Pšikalová, Pavel Reiterer, Martina Šterclová, Martina Vašáková, Monika Žurková,
Omluveni: Stanislava Bednářová, Eva Pokojová, Hana Šuldová, Jiří Vlček
Nezúčastnili se bez omluvy: Kamil Kleňha
Program schůze:
	Vašáková- změny členů: přivítání nových členů SIPP- Pavel Reiterer (ÚnL), Radka Mokošová, Martina Plačková (Ostrava), Hana Šuldová (ČB) dnes nepřítomna

Členství v sekci ukončil Pavel Turčáni
Centra IPP: vytvořena síť center pro diagnostiku a léčbu IPP v ČR. Náplní center bude zvyšování povědomí zdravotnické veřejnosti (PL, INT, PNE) o IPP, jsou a budou pořádány informativní semináře, aby se hlavně PL pro dospělé a terénní pneumologové seznámili s problematikou IPP a věděli, kam pacienty k bližšímu vyšetření poslat. Dále jsou a budou písemně mezi praktiky šířeny informace v Bulletinu SPL- série o IPP- zařídila Šterclová- zatím 2 příspěvky- o IPP obecně a o Idiopatických intersticiálních pneumoniích a IPF. Centra by se měla ujednotit na kvalitní diagnostice a návrzích léčby, léčbě a sledování pacientů s IPP. Při připravování vzdělávacích materiálů pro odbornou veřejnost je možné použít volně pro členy sekce standardy, které visí na webu.
Aktivita center ve zvyšování povědomí o IPP:
Praha- TN- Bulletin SPL, zajednáváme seminář pro praktiky- Šterclová, Vašáková
Plzeň- v březnu bude Mezikrajský seminář- Bittenglová, zde bude mít přednášku o IPP
Olomouc- proběhl seminář o standardech IPP 15.11. pro PL, bude přednáška IPF pro pneumology ve Zlíně (Lošťáková)
Ostrava- zatím plánovány semináře pro pneumology (Plačková, Mokošová)
Ústí nad Labem- Reiterer zorganizuje semináře pro PNE a PL
Brno- Binková, Doubková- informace o IPP v rámci pracovních seminářů kliniky, v plánu další semináře pro i pro PL
Kroměříž- Pšikalová- semináře pro internisty, PL, pneumology
Znojmo- Kervitzer- budou semináře spolu s Brnem (Binková, Doubková)
Informace o vzniku center vyvěsíme na www.pneumologie.cz
Seznam center v příloze zápisu
Po roce aktivit center budeme předpokládat, že máme v péči nebo jsme alespoň jednou viděli většinu pacientů s IPP, provedeme tedy epid. studii IPP, nutné, abychom měli v našich NIS nemocné vedené v elektronických dispenzářích, každý si zařídí
Zřízení registru: hlasujeme o případném vzniku registru IPP- vybíráme jako vhodný registr pouze IPF, všichni zúčastnění souhlasí, kromě Homolky, ten v úvodu schůze není přítomen, a kromě Lisé. Vašáková zjistí, jaké možnosti a podmínky k založení registru jsou- nejlépe IBA, vstup do registru k zadávání by měli mít lékaři center IPP
Standardy: zatím visí na webu schválené standardy IPF, EAA, Sark, LAM. Dohadujeme se o vhodnosti vytvoření dalších standardů- WG (Vašáková, Lošťáková), Churg- Strauss (Žurková, Vašáková), Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk (Lisá, Vašáková)- nové standardy budou hotové do 3 měsíců
	Vašáková- pirfenidon „ na jméno“ pro pacienty s IPF s mírnou a středně těžkou formou- doposud zařazeno 12  pacientů- 1 zemřel. Domlouváme se, jak pacienty sledovat. Odsouhlaseno, že a 3 měsíce bude body test a DLCO, a 6 měsíců i HRCT hrudníku, pak se dohadujeme o tom, zda ještě spiroergometrie nebo spíše 6 MWT, Homolka navrhuje 6MWT. Dohodli jsme se, že kdo má spiroergometrii, ten provede spiroergometrii, zbylá pracoviště  6 MWT. Echo screeningově stran PH není nutné, pouze bylo-li by podezření na PH dle klin. stavu. 
Blok věnovaný IPP  na 1. Kongresu ČPFS v Hradci. Informuje dr. Bartoš. Budeme mít 60 minut v hlavním sále. Je na nás tvorba programu
Vašáková Úvodní slovo + Standard IPF   7 min
Šterclová. Standard EAA 5 min
Lošťáková. Standard sarkoidosy 5 min
Žurková. Standard LAM 5 min
Diskuse k této části bloku 8 minut
Vašáková. Wegenerova granulomatosa- nemoc mnoha tváří. 10 min vč. Diskuse
Šterclová. Expozičmí testy u EAA. 10 minut včetně diskuze
Matěj. SRIF. 10 minut včetně diskuze
Vašáková zašle program prim. Parákové
	Různé- Kervitzer informuje o pyrosulfitu jako příčině IPP (při síření sudů)

Lisá- má pacienta s IPP, expozice vývojce, pošle ke konsultaci Vašákové
Doubková, Binková- spolupráce mezioborová u IPP?- bude předmětem příští schůze, každý to máme zařízeno jinak
Reiterer- spolupracuje hlavně s imunologem, nefrologii využívá ve VFN
Mokošová, Plačková- informují o tom, že bude zřízena ve FNO ambulance IPP
Homolka- ptá se na možnost sponsoringu vědeckých a kongresových aktivit mladých pneumologů- Vašáková odpovídá, že předala info o ochotě PharDr. Horníkové z GSK jednat s předsedou ČPFS o spolupráci na tomto poli. Vašáková nadále informuje o možnostech legálního sponsoringu aktivní účasti lékařů na kongresech

Seznam Center diagnostiky a léčby IPP:
I. klinika TRN 1. LF UK Všeobecná Fakultní nemocnice Praha- J. Homolka
	Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha+ Pneumologická klinika Motol- M. Vašáková, P. Lisá
Klinika TRN FN Plzeň- R. Bittenglová
	Plicní klinika FN Hradec Králové- V. Bartoš

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc+ Pneumologicko- alergologické oddělení Kroměříž- V. Kolek, J. Pšikalová
Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno+ Plicní oddělení nemocnice Znojmo- I. Binková, J. Kervitzer
	Plicní oddělení MN Ústí n.Labem- P. Reiterer
Plicní oddělení nemocnice České Budějovice- H. Šuldová
	Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Fakultní nemocnice Ostrava- R. Mokošová
	Další schůzka SIPP bude v dubnu na kongresu v Hradci- v pátek po programu kongresu. Sejdeme se v restauraci (Homolka podotýká, že zásadně nekuřácké)- zařídí Bartoš

Zapsala. M. Vašáková



