
Schůzka Sekce IPP 25. 4. 2019 Tereziánský dvůr Hradec Králové  

Přítomni: Vašáková, Pohunek, Šterclová, Doubková, Lisá, Bartoš, Pšikalová, Šišková, Tyl, Lacina, 

Hejduk, Bittenglová, Králová, Cimrová, Havel, Janíčková, Šuldová 

Omluveni: Bednářová, Lošťáková, Žurková, Homolka, Doležel, Kolek, Plačková 

 

Témata 

1. Host PhDr. Karel Hejduk, projektový manažer MUNI Med a IBA – stav smluv ohledně EMPIRE 

registru mezi MUNI a Centry pro IPP. Doktor Gregor a doktorka Gregorová převzali po panu 

magistru Kňažkovi agendu EMPIRE, kontaktní email empire@iba.muni.cz. Co se týká stavu 

smluv za jednotlivá centra:  České Budějovice podepsány, FN Brno – stále nejsou smlouvy 

uzavřeny, FN Motol - před finálním podpisem smluv, FN Olomouc – stále v procesu, FN 

Ostrava  - před finálním podpisem, Plzeň – podepsáno, FN Hradec Králové – před podpisem, 

Jihlava a Kroměříž – podepsáno, Bulovka – podepsáno, Nový Jičín – v procesu, Thomayerova 

nemocnice – podepsáno, Ústí nad Labem – v procesu, Pardubice – podepsáno, VFN Praha – 

účast v registru aktivně odmítnuta (zástupce centra nepřítomen, není tedy jasné, zda se 

jedná o postoj VFN nebo o postoj Pneumologické kliniky VFN), Znojmo – přidružené centrum 

(léčbu vede FN Brno), Krajská nemocnice Zlín – podepsáno.  

PhDr. Hejduk deklaroval, že pacienti zadaní v době, kdy nejsou podepsány smlouvy, budou 

po podpisu smluv proplaceni nemocnicím zpětně. Zástupce Centra bude informován e-

mailem o nutnosti zajistit vystavení faktury zdravotnickým zařízením na částku odpovídající 

počtu validně zadaných pacientů, po vystavení faktury proběhne platba. Vyplácení 

investigátorů v rámci nemocnice již není v gesci MUNI Med a IBA, ale v gesci konkrétních 

pracovišť. 

PhDr. Hejduk – pošle počty vstupů do registru a počty zadaných pacientů z pracovišť Znojmo 

a VFN do 1.9.2018 (zákonem stanovená povinnost zadávání pacientů léčených v režimu VILP, 

počet zadaných pacientů by měl odpovídat počtu osob léčených antifibrotiky v době 

povinného režimu VILP v daném Centru). S těmito daty bude nutná další diskuze stran 

případné redukce počtu Center. 

 

2. EMPIRE – schůzka Steering Committee v rámci CIPF v Ženevě 1. 4. 2019. Zapojení center do 

nových projektů, například projekt týkající se analýzy HRCT hrudníku u pacientů s IPF. MUDr. 

Šterclová, Ph.D. pošle emailem členům sekce IPP nabídku projektů v rámci EMPIRE.  

 

3. Představení Centra pro dětské pacienty s IPP a diskuze nad možnostmi spolupráce 

s předáváním pacientů – přítomen prof. Pohunek. Centra pro dětské IPP jsou dvě: Praha prof. 

Pohunek, MUDr. Koucký a Olomouc prof. Kopřiva. Problematika dětských IPP je specifická a 

bude vyžadovat následující péči v centrech pro IPP pro dospělé. Při předání dětských 

pacientů do péče budou dětská IPP centra kontaktovat vedoucího lékaře IPP centra pro 

dospělé. V plánu edukační semináře.  

 



4. Centrum pro IPP – Nový Jičín - současný stav je takový, že provoz centra je zajištěn a bude 

fungovat jako přidružené centrum pod Ostravou. Zaštiťovat péči v Novém Jičíně bude doktor 

Tyl. 

 

5. Doporučené postupy (DP) – update. Nová doporučení pro IPF a sarkoidózu jsou hotová, 

budou se dále updatovat další doporučené postupy. DP pro IPF ještě nevyvěšen – prof. 

Vašáková zapracuje připomínky, pak bude postup k vyvěšení. Autoři doporučených postupů 

zrevidují své doporučení. DP budou v budoucnu platné pro celou ČR nikoliv jen pro obor, a 

navíc se podle nich budou provádět i kalkulace finanční náročnosti jednotlivých procedur 

včetně případné kalkulace úhrady zdravotní péče plátci. V plánu je třetí vydání Doporučených 

postupů v pneumologii (Kolek a kol), které bude pokřtěno na kongresu v Olomouci (10/2019). 

Nově vypracuje dr. Doubková doporučení diagnostiky a léčby pro intersticiální plicní postižení 

v rámci systémových onemocnění pojiva. Dr. Šterclová změní název svých doporučení pro 

EAA pro komunikaci s pojišťovnami o úhradě léčiv z: navrhovaný doporučený postup na 

doporučený postup. Paní profesorka Vašáková dodá informaci, do jaké doby updatovat 

doporučené postupy (pravděpodobně konec června), aby mohly být DP začleněny do 

avizovaného 3. vydání.  

 

6. PGS kurz Novinky v diagnostice a léčbě IPP 29. 11. 2019 Praha. Proběhne, jak plánováno, 

sponzoři jsou zajištěni. První předběžné pozvánky budou rozeslány v květnu – červnu. 

Předběžně odsouhlaseno, že abstrakta (rozšířený abstrakt na A4) z přednášek budou 

publikována ve Studia Pneumologica – Šterclová vyzve autory přednášek, prof. Vašáková 

dojedná s prof. Marelem prostor pro publikaci v SPP. 

 

7. Centrová léčba – zástupci jednotlivých center se vyjadřují, zda mají možnost přijímat 

mimospádové pacienty, či zda jste tlačeni do restrikce přijímání nových pacientů. Přítomná 

centra nemají problém přijímat nové pacienty i mimospádové. Jen TN má ústně doporučeno 

nepřijímat mimospádové pacienty a nepřebírat je do péče a vést u nich antifibrotickou léčbu. 

Z hlediska přítomných zástupců Center tento postup akceptovatelný není. 

 

8. Stav probíhajících projektů – výstupy z registru. Stále není hotova genetická analýza, nejdříve 

proto, že nebyly doplněny údaje k analýze z některých center, nyní je třeba doladit správné 

parametry k analýze. V příštím týdnu se kvůli tomu spojí dr. Doubková, doc. Kriegová, prof. 

Doubek se statistiky. Dr. Doubková přednesla návrh nového projektu týkajícího se 

dotazníkové akce za účelem zjištění epidemiologických dat o IPF ve vybraných regionech. Dr. 

Doubková osloví ČPFS o záštitu nad touto akcí.  

 

9. Různé – další schůzka sekce bude na kongresu XXI. České Pneumologické a ftizeologické 

společnosti a Slovenské pneumologické společnosti v Olomouci a uskuteční se v 24. – 26. 10. 

2019.   

 

 

  


