Program sch ze výboru eské CLL skupiny
tvrtek 12.10.2017 od 17 hod.
Lindner Hotel Prague Castle, Strahovská 128, 118 00 Praha
ítomni:
Omluveni:

Brejcha M., Doubek M., Jarošová M., Lysák D., Pospíšilová Š., Šimkovi M., Špa ek
M., Urbanová R.
Papajík T., Smolej L.

1. Specifický lé ebný program (SLP) pro použití LP Campath®(alemtuzumab)
Doporu eno pokra ování v SLP. Prof. Doubek za SCLL požádá o prodloužení platnosti
programu.
2. Databáze CLLEAR
Diskutována nutnost pr

žného dopl ování a validace dat v registru. Dohodnuto, že do konce

roku 2017 prob hne aktualizace všech nemocných na terapii ibrutinibem a idelalisibem. Další
prioritou je sb r údaj o lé

LP Venclyxto.

Prof. Doubek – informace o požadavku na úpravu textu informovaného souhlasu k registru, a
to konkrétn

ásti o ochran dat

Dr. Šimkovi – návrh na publikaci o registru CLLEAR v odborném asopisu (demografická data,
sledované veli iny apod.)
5. Jednání s Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou (VZP) o schvalování LP Venclyxto
Prof. Doubek a doc. Lysák informovali o pr

hu jednání s VZP ohledn podmínek úhrady

povolené dle §16 ZVZP LP Venclyxto pro nemocné s relabovanou a/nebo refrakterní CLL.
Dr. Špa ek upozor uje na problemati nost podmínky, která stanovuje, že pokra ování v lé
bude možné pouze p i dosažení parciální/kompletní remise po 2 cyklech terapie.
7. Program plenárního zasedání SCLL v roce 2018
Termín zasedání je 23.3.2018. Dohodnuto hlavní téma: Refrakterní CLL. Organizace akce se
zhostí FNHK (doc. Smolej, dr. Šimkovi ).

8. Projekt ARGO firmy Janssen
Prof. Doubek informuje o nové verzi projektu. Panuje shoda na tom, že se každé pracovišt
rozhodne samostatn , zda se projektu zú astní.
9. Nová doporu ení SCLL pro lé bu chronické lymfocytární leukémie
V letošním roce je v plánu prezentace nových doporu ení v elektronické form na webových
stránkách SCLL. Publikace nových diagnostických a lé ebných doporu ení formou rukopisu se
uskute ní v roce 2018. Nyní prob hne p ipomínkování k aktuálnímu návrhu textu, který rozeslal
všem len m výboru doc. Smolej.
10.

zné
Aktualizace webových stránek SCLL – diskutovány možnosti vylepšení grafického zpracování
stránek.
Protokol BR v 1. linii u starších/komorbidních nemocných s CLL – dr. Špa ek p ipraví rukopis do
konce roku 2017.
Režim RCD v lé

relabované/refrakterní CLL – Dr. Šimkovi pošle ostatním len m výboru

kritéria pro výb r nemocných pro p ípadnou analýzu ú innosti a bezpe nosti tohoto lé ebného
režimu.
V rámci XXIV. Kongresu eské internistické spole nosti LS J. E. Purkyn se uskute ní satelitní
sympózium firmy Janssen, které se bude v novat problematice CLL. S p ísp vky vystoupí Dr.
Špa ek, Dr. Šimkovi a dr. Molinský. Sympózium se koná pod záštitou SCLL.
Projekt sledování sekundárních malignit u CLL. O projektu, který organizuje IBA, informoval prof.
Doubek. Aktuáln se tohoto výzkumu ú astní VFN a FN Brno.
Prof. Pospíšilová poskytla údaje o iniciativ „CLL patient Empowerment program“, kterou
ipravuje výbor ERIC.

Zapsal: M. Šimkovi

