
WEBINÁR 01.12.2021 

Na tomto webinári, na ktorom sa zúčastnilo 21 členov ELPA, nám prednášali zástupcovia firmy Astra Zeneca a neskôr nám naši španielski priatelia 
z Barcelony odprezentovali aktuálne dáta z iniciatívy „Stigma Research“. Záver patril pracovným skupinám ELPA. 

Firma Astra Zeneca nám predstavila klinické štúdie liekov vyvinutých na liečbu hepatocelulárneho karcinómu (HCC) a ostatných biliárnych 
karcinómov. 
TOPAZ -1(Fáza III): Durvalumab (v klasickej kombinácii s gemcitabin a cis-platina) 
HIMALAYA (Fáza III): Durvalumab s alebo bez tremelimumab vs sorafenib 
EMERALD-1 (Fáza III): Durvalumab s alebo bez bevacizumab – pacienti bez možnosti chirurgického odstránenia nádoru 
EMERALD-2 (Fáza III): Durvalumab s alebo bez bevacizumab – pacienti s chirurgickým odstránením nádoru 
Klinické štúdie by mali byť dokončené v r.2022 a v r.2023 sa odhaduje registrácia lieku Durvalumab na liečbu HCC. 

Prieskum „Stigma Research“ má za cieľ zmapovať postoj spoločnosti v jednotlivých štátoch k pacientom s ochorením pečene. Prieskumu  

sa zúčastnili aj členovia Šance pre pečeň vyplním dotazníkov na edukačnom pobyte v kúpeľoch v Číži v r.2019. Prieskum by mal byť ukončený 
a vyhodnotený v priebehu budúceho roka 2022. 

V poslednej časti nám jednotlivé pracovné skupiny odprezentovali svoju činnosť za rok 2021: 

ELPA pracovná skupina NAFLD a NASH: vedúci Yianoulla Kuella, Cyprus 

- NAFLD s prevalenciou 25% a NASH 10%, ktoré sa prejavujú  obezitou, metabolickým syndrómom a diabetom sa stávajú veľkou 
ekonomickou záťažou pre jednotlivé krajiny a ich stúpajúci trnd je alarmujúci 

ELPA pracovná skupina zriedkavých chorôb: vedúci Sindee Weinbaum, Izrael 
- medzi tieto choroby patrí: PBC, PSC, AIH, PFIC, LALD, Alagile syndróm, Wilsonova choroba. Dôležitým prostriedkom na upozornenie na 

tieto choroby sú sociálne média cez tzv, „Awereness Day“. 
ELPA pracovná skupina karcinómu pečene: vedúci Dr. Teresa Casanovas Taltavull, Španielsko 

- skupina organizovala konferencie, semináre, webináre a bola aktívna aj na sociálnych sieťach 
ELPA pracovná skupina pre klinické štúdie: vedúci Julio Burman, Izrael 
 
Viď. dole priložené vybraté časti z prezentácií. 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 



 

 
 


