Zápis schůze ČARO 18. března 2014 v hotelu Modrá růže v Praze
Zapsal prof. Kolek

1) Prezentace
Byla předložena prezenční listina, kterou podepsali všichni účastnící. Do listiny se
podepsalo 15 členů ČARO.

2) Přivítání
Provedl prof. Kolek, který poděkoval všem za dosavadní podporu a seznámil účastníky
s programem schůze.

3) Zpráva o činnosti ČARO v minulém období
Zprávu přednesl prof. Kolek
Rekapitulace:
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním
28. listopad 2007
29. leden 2008
31. května 2008
Adresa:
Tel.:
fax:
Internet:

vyhlášena iniciativa ČARO
zaregistrováno Občanské sdružení ČARO, o.s.
ČARO se stalo oficiální složkou GARD-WHO
ČARO, o.s.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
588 443 560, 585 443 559
588 442 516
http://www.caro-gard.cz

Dosavadní složení výboru:
Předseda:

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Místopředseda:

prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc.
Člen výboru:

prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Člen výboru:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Člen výboru:

doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D. – odstupuje z pozice člena výboru
Člen výboru:

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Člen výboru:

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Pokladník:

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Hlavní aktivitou ČARO je prosazování Národního programu boje proti chronickým
respiračním onemocněním, jehož cíle jsou:
Upozorňování na problematiku CRD, integrace této problematiky.
Snižování incidence a mortality chronických respiračních onemocnění.

Zlepšování kvality života nemocných s chronickými respiračními onemocněními.
Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu respiračních nemocí v ČR.
Podporu iniciativě ČARO vyslovilo 20 odborných i laických organizací:
Poslední volby výboru pro roky 2011 – 2013 se konaly v Luhačovicích dne 24. 3. 2011. Aklamací
byli zvolení členové výboru, všichni jednomyslně a pak byl volen pokladník. Výbor si poté volil
funkcionáře.

Činnost od r. 2011
Vztahy mezi členy ČARO probíhaly na základě neformální mezioborové spolupráce. Velmi dobrá
spolupráce se rozvinula s Českou kanceláří WHO, která pomáhala i s přípravou dokumentů pro
GARD. Dokument o činnosti GARD vyšel v Primary Care Respiratory Journal 2014 (1) se
spoluautorstvím ČARO.
Organizační aktivity:
ČARO reagovalo na mezinárodní výzvy, v roce 2010 to byla výzva FIRS – Rok plic. Podobně v r.
2012 prostřednictvím ELF Světový rok spirometrie. Byl uspořádán seminář v poslanecké
sněmovně, tisková konference ve spolupráci s Českou kanceláří WHO, probíhala měření plicních
funkcí na volných prostranstvích i formou dne otevřených dveří na pracovištích. Uspořádali jsme
několik tiskových konferencí ke Světovému dni tuberkulózy (24.3.)
Činnost v rámci GARD
ČARO je zapojeno do Akčního plánu GARD a ve spolupráci s dalšími subjekty pokračovalo
v realizaci Národního programu boje proti chronickým respiračním onemocněním. Účastnili jsme se
8. plenárního zasedání GARD, které se konalo v kazašské Astaně, 3. - 4. července 2013, kde byla
vyhlášena inovace Akčního plánu WHO pro nepřenosné chronické nemoci pro období 2013 – 2020.
Proběhly zde také volby funkcionářů GARD. Předsedou byl zvolen N.Khaltajev, místopředsedou
A.Cruz.
Výzkumná činnost:
Do r. 2012 pokračoval nábor do dvou multicentrických studií: Studie hodnotící riziko expozice
azbestu pomocí nového testu: Mesomark - mesotelin v séru a studie sledující kardiovaskulární
rizika u OSAS. Obě studie již byly prezentovány na našich odborných akcích. Dílčím způsobem
byly publikovány. Nyní se chystají závěrečné publikace v časopisech s IF.
Publikační aktivity:
Pravidelné informace o ČARO jsou zveřejňovány v mediích jako Medical Tribune, Zdravotnické
noviny, Kazuistiky v pneumologii, Astma, bronchitida, Studia Pneumologica et Phtiseologica,
Alergie nebo Brevíř respiračních onemocnění.
Informace pro pacienty:
Pokračuje vydávání informačních brožurek pro pacienty v rámci Edice ČARO.
Bylo vydáno již šest svazků: některé již formou dotisku nebo II. vydání
Nekuřáctví – základní podmínka zdravých plic (MUDr. Eva Králíková, CSc.)
Plicní fibróza (doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.)
Co víme o onemocněních pohrudnice (prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek,
DrSc.)

Nádory plic a průdušek (prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.)
Sarkoidóza a jak s ní žít (prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc.)

Pneumokoniózy – onemocnění z minerálních prachů (prof. MUDr. Daniela Pelclová, Ph.D.)
Nyní je v tisku brožura:

Zástavy dechu ve slánku (MUDr. Milada Hobzová, Ph.D)
Brožury vydává nakladatelství Solen a jsou zdarma distribuovány pacientům a laické veřejnosti.
Účast ČARO na odborných akcích v ČR
Luhačovické dny – samostatné sympozium – každoročně
Světové dny astmatu v Praze – přednáška - pravidelně
IX. Kongres praktických lékařů a sester (7.- 8.4.2011, Olomouc)
V. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny (11.-13.5.2011, Praha)
Světový den bez tabáku (31.5.2011, Praha)
XVII. Kongres ČPFS a SPFS (23.-25.6.2011 Plzeň)
XX. Moravskoslezské dny pneumologie (7.-8.10.2011, Olomouc)
XIX. Západočeské pneumoonkologické dny (10.-11.11.2011, Darová)
II. a III. Respirační kaleidoskop – zaštítění akce (2012,2013,2014 v městech Praha, Brno, Plzeň,
Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Tábor)
XXII. Moravskoslezské dny pneumologie (5.-6.10. 2013, Brno)
Hospodaření
Příjmy: 261.981,72Kč (partnerská podpora konkrétních vykázaných aktivit)
Výdaje: 422.355,50 Kč (organizace symposií na seminářích a kongresech, organizace semináře
Respirační kaleidoskop, zpracování a tisk informačních brožur pro
pacienty, údržba webových stránek)
Současný stav: 477.182,35 Kč
Současní partneři:
Medicom, Boehringer Ingelheim, Takeda, Eli Lilly, AstraZeneca, Roche, GSK, Novartis, Linde,
Pfizer, Ewopharma
Podrobná zpráva o hospodaření bude předložena formou daňového prohlášení.
4) Kontrola subjektů a jejich zástupců:
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP – doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Kancelář WHO v České republice – MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN)-MUDr. Stanislav Kos,
Česká iniciativa pro astma o.p.s. (ČIPA) - prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Česká onkologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP - doc. MUDr. Tuček Milan CSc.
Společnost nemocí z povolání ČLS JEP - doc. MUDr. Nakládalová Marie, Ph.D.
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu - MUDr. Jana Vyskočilová
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP - doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
Odborná společnost praktických dětských lékařů - MUDr. Šebková Alena
Národní centrum pro těžké astma (NCTA) - MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.
Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP - prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Klub nemocných cystickou fibrózou - Mgr. Markéta Jansová
SPCCH ZO Klub astmatiků, Olomouc - Marie Mikulášková
Pneumologická sekce ČAS - Kašáková
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP- MUDr. Eva Králíková, CSc.

(Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem, Praha - není jasná současná situace po odchodu
prof. Hyánka – zjistí prof. Špičák
Sdružení pro alergické a astmatické děti, Brno -není jasná situace po odchodu doc. Říčného – zjistí
prof. Špičák
SPCCH ZO respiriků, Hradec Králové – není jasná situace – zjistí dr. Sedlák)

5) Transformace na spolek dle občanského zákoníku
Referuje Mgr. Musilová z kanceláře JUDr. Prudila.
Je potřeba změnit charakter instituce z občanského sdružení na spolek. IČO zůstane, je třeba
nahlásit změnu u rejstříkového soudu. Ve stanovách bude změna ve smyslu možnosti
hlasování o důležitých rozhodnutích per rollam. Dosavadní aktivity a zodpovědnost členů se
měnit nebudou.
6) Volby nového výboru
Po kontrole počtu hlasujících (15) bylo přistoupeno k volbě výboru. Z dosavadních členů se
vzdal kandidatury doc. MUDr. J. Musil, CSc. Místo něho souhlasil s kandidaturou prim.
MUDr. Tomáš Snížek. Jde o zkušeného pneumologa, který vede plicní oddělení v Jihlavě.
Přítomní hlasovali aklamací o složení výboru. Hlasování bylo jednomyslné: čtrnáct hlasů
pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nevzdal hlasování.
Poté bylo hlasováno o pozici pokladníka. Jednomyslně byla zvolena prof. Pelclová.
Funkce ve výboru nebyly změněny.

7) Plán aktivit na příští období
Budou dále vydávány brožury pro pacienty. V tomto roce to bude problematika spánkové
apnoe. Nadále budeme organizovat Respirační kaleidoskop ve spolupráci s ČSAKI, budeme
organizovat Světový den spirometrie ve spolupráci s ČPFS a ČOPN. Ve spolupráci s GARD
budeme pracovat na Akčním plánu GARD (GARD CONTRY REPORT).
Účastníme se II. kongresu ČPFS 18.- 20. 9. 2014 v Olomouci. Budeme reagovat na výzvu
prof. Bousqueta: Integrated airways , který je momentálně ve druhém stupni Delphi
procesu.
Vydání Bílé knihy ERS v češtině Zdraví plic v Evropě: Fakta a čísla

8) Různé
Ředitelka kanceláře WHO Dr. Šteflová navrhuje účast na Dni bez tabáku 13.5. 2014.
Prof. Špičák navrhuje spolupráci na časopise Astma, bronchitida.
Prof. Pelclová bude uvažovat o dalším tématu vědeckého projektu. Zřejmě o poškození plic
zevními činiteli.
9) Prof. Kolek poděkoval všem za aktivní účast a další činnost pro ČARO.

