Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny

Čtvrtek 7. 11. 2019

Hotel International Brno, Husova 16/200, 602 00 Brno
Přítomni:

Brejcha M., Doubek M., Jarošová M., Lysák D., Pospíšilová Š., Smolej L., Šimkovič
M., Špaček M., Urbanová R.

Omluven:

Papajík T.

1. Plenární zasedání ČSCLL v roce 2020
Plenární zasedání ČSCLL se bude konat 3. 4. 2020. Pozvánku na vyzvanou přednášku přijal prof. A.
Rawstron (Leeds, UK). Hlavním tématem bude význam minimální reziduální choroby u nemocných s
chronickou lymfocytární leukemií. Program zasedání připraví společně doc. Lysák a prim. Brejcha.
2. Projekt PHEDRA
Prof. Doubek informoval o ukončení projektu PHEDRA v roce 2019. V nadcházejícím období se
očekává spuštění podobného programu Honeur (Haematology Outcomes Network in Europe), který
bude opět zajišťovat Janssen-Cilag s.r.o.
3. Publikace GO-CLLEAR
Prof. Doubek seznámil výbor s postupem práce na rukopisu, který pojednává o výsledcích
retrospektivní analýzy léčby G-Clb, R-Clb a BR v 1. linii CLL (projekt GO-CLLEAR). Nyní probíhá
finalizace práce na rukopisu, tomu předcházela aktualizace dat v některých centrech. První verze
bude k dispozici na začátku prosince 2019.
4. Rixathon v běžné praxi
Prof. Doubek informoval o nabídce firmy Sandoz s.r.o., která by podpořila analýzu bezpečnosti
Rixathonu v běžné praxi. Dr. Šimkovič připraví podklady pro případnou analýzu.
5. Projekt paliativní medicína a CLL
Dr. Urbanová představila nový projekt, který by se zaměřil na oblast paliativní medicíny u
nemocných s chronickou lymfocytární leukemií. Výbor přípravu projektu podpořil. Při této příležitosti
byla diskutována i možnost vydání brožury s pacientskými příběhy nemocných s CLL.
6. Projekt Conclude
Prof. Doubek informoval výbor o projektu Conclude, který se věnoval sekundárním malignitám u
nemocných s CLL. Výzkum sekundárních malignit u CLL bude nyní pokračovat v novém projektu
Harmony, který zajišťuje European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia (ERIC).

7. Různé
Doc. Smolej navrhnul výboru iniciovat výzkum, který by se zaměřil na nemocné s dlouhodobou
léčebnou odpovědí po chemoimunoterapii. Bližší podklady k projektu rozešle členům výboru k
připomínkám.
Prof. Doubek informoval výbor o převedení databáze CLLEAR do systému CLADE. Krátce byla
diskutována i možnost reportování dat z registru.
Doc. Smolej informoval výbor o průběhu prací na nové verzi webových stránek ČSCLL.
Výbor diskutoval potřebu vydání nové informační brožury pro nemocné s CLL. Bude oslovena firma
AbbVie s.r.o. s žádostí o finanční podporu.
Prim. Špaček informoval výbor o průběhu prací na analýze účinnosti a bezpečnosti léčby R-idelalisib.
Prof. Doubek informoval o způsobu vyplácení odměn za doplňování dat do registru CLLEAR.
Termín příštího setkání: v průběhu plenárního zasedání ČSCLL (duben 2020)

Zapsal: M. Šimkovič

