
Schůzka sekce IPP Olomouc 15.9.2017: 

Přítomni: Doubková, Vašáková, Kriegová, Žurková, Králová, Tyll, Šterclová, Lacina, Pšikalová, 

Lošťáková, Šišková 

 

Vašáková: projekt genetika IPF 

Dnes proběhla schůzka na odd. imunogenetiky s ing. Kriegovou 

Kontroly ke genetice- Čierna- Peterová- vzorky kontrol definitivně nedodala, nábor kontrol ukončen- 

v režii Olomouce—kontroly nabírány v DD a v rodinách zaměstnanců a studentů 

Genotypizace proběhla, odpovídá četností MUC5B a TERT světovým velkým souborům IPF, budou 

dopracovány analýzy po dodání klinických dat, zatím nebyla dodána Mgr. Strenkovou, i když Žurková 

opakovaně žádala (požádá Vašáková) 

Rukopis genetika IPF bude realizován dle dohody- Lošťáková, Kriegová- hlavní autorky- bude další 

schůzka nad rukopisem začátkem příštího roku, kdy dohodneme i další analýzy 

Výsledky budou prezentovány na ATS- Vašáková (abstrakt) 

Vašáková: EMPIRE 

Registr EMPIRE- nyní 9 zemí, přistupuje Macedonia, Bulharsko, téměř 2000 pacientů 

IBA- problém s převodem pacientů z FN Motol do TN, dle IBA prý TN nemá s IBA smlouvu??? 

(musíme se zeptat) 

Další sponzorování registru EMPIRE: nyní již vyřešen vztah BI a Roche ve sponsorování - global Roche 

bude sponzorovat naši investigator initiated study (IIS) z registru EMPIRE, Roche ČR bude 

spolupracovat i na investigator initiated study z českého registru  

Výstupy EMPIRE- Doubková článek CRJ, postery a prezentace ERS- Muller, Jovanovič, Vašáková, 

Lawandovská 

k 30.9. IBA končí svoji činnost, závazky EMPIRE vedené pod IBA budou přecházet pod univerzitu- 

bude nová osoba odpovědná za EMPIRE, styčný důstojník k osobnímu jednání za český EMPIRE - 

Doubková  

Lacina: chceme seznam provedených výstupů- bude vloženo na stránky EMPIRE s linkem na 

vydavatele či kongresový abstrakt 

Žurková, Vašáková: Esbriet: čeká se na souhlas VZP s navrženou cenou, bohužel budou stopping 

rules- ROCHE souhlasil se stopping rules, ČPFS ani pacienti nesouhlasí 

Doubková, Žurková, Vašáková, Šterclová: Publikační aktivity a přednáškové aktivity Sekce:  

Knihy- Plicní postižení v rámci SNP, HRCT v instruktivních kazuistikách 

Články: registr EMPIRE CRJ- Doubková 

V přípravě články na podkladě dat mezinárodního EMPIRE- ve spolupráci se Sammym Suisou 

Přednášky na MSD: kazuistika Lošťáková, význam HRCT pro prognózu IPF, 

Radiol. workshop s prof. Proschem- Šterclová, Vašáková 



Semináře Roche- klinicko-radiologické různá místa ČR 

Vašáková, Doubková: Doporučené postupy 

Třeba inovace DP- LAM (Žurková), EAA (Šterclová) 

Vašáková: týden IPF 

TK před týdnem IPF byla 14.9.- velký ohlas, vystoupili i pacienti- nyní bude týden IPF, zvyšování 

povědomí o IPF, budou otevřené ambulance 

Vašáková, Šterclová: Nové léky 

Studie pentraxin- zřejmě efektivní, zeptáme se na časný přístup, anti CTGF??? 

Termín příští schůzky – v dubnu v Hradci, ev. Se schůzkou stran genetiky IPF, bude-li schopna přijet 

ing. Kriegová- pozor- možná ale bude overlap s CIPF v Budapešti!V tom případě pak bude schůzka v 

Praze 

Vašáková: Bude seminář ERS ILD v Heidelbergu 2018- bude možno se hlásit 

 

Zapsala Vašáková 

 


