Výroční zpráva ČARO za r. 2013
Výbor ČARO pracoval ve složení: Kolek, Špičák, Musil, Petrů, Kos, Skřičková, Hobzová
Jako pokladník pracovala: Pelclová
1. Připomenutí historie.
ČARO bylo založeno v r. 2007 (28. 11.), zaregistrováno ministerstva vnitra
29. 1.2008, volby výboru se uskutečnily v r. 2008.
Volby do nového výboru pro roky 2011 – 2013 proběhly v Luhačovicíc dne 24. 3. 2011.
2. Vyhodnocení aktivit v r. 2013
Uskutečnily se sympozia a semináře v rámci jiných odborných akcí:
a) proběhla série přednáškových bloků Respirační kaleidoskop (Brno 5.2.20113, Plzeň 7.2.2013, Olomouc
12.2.2013 a Praha 5.3.2012), kterou ČARO koordinovalo.
b) 15.3.‐16.3.2013 tradiční sympozium ČARO v rámci XX. Luhačovických dnů.
c) 12.‐14.6.2013 XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej společnosti a České
pneumologické a ftizeologické společnosti, Horný Smokovec, Vysoké Tatry.
d) 4. – 5. 10. 2013 XXII. Moravskoslezské dny pneumologie v Brně – (ČARO a akční plán GARD 2013)
e) 22.11.2013 Vědecko‐vzdělávací schůze u příležitosti Světového dne boje proti CHOPN, Praha.
(název přednášky: ČARO a ČOPN)
g) 15.3.‐16.3.2013 tradiční symposium ČARO v rámci XX. Luhačovických dnů. Bylo zaměřeno především
na kašel. Přednášeli prof. Skřičková, prof. Kopřiva, prof. Kolek.
h) 4.23.‐24.9.2013 se v Astaně (Kazachstán) konalo setkání GARD (IV. National Congress On Respiratory
Diseases).

3. Stav Edice ČARO pro pacienty
Pokračovala práce na informačních brožurách pro pacienty o nejčastějších respiračních nemocech. Byla
vydaná brožura:
Pneumokoniózy – onemocnění z minerálních prachů (prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.)
a dotisk brožur:
Co je sarkoidóza a jak s ní žít (prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.)
Nádory plic a průdušek (prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.)
Brožury jsou financovány za zdrojů ČARO a jsou distribuovány pacientům zdarma.
Další publikační aktivity: Informace o ČARO v Medical Tribune, Zdravotnické noviny, Kazuistiky
v pneumologii, Astma, bronchitida, Studia Pneumologica et Phtiseologica, Alergie, Brevíř respiračních
onemocnění.

4. Výzkum
Pokračoval do dvou multicentrických studií: Studie hodnotící riziko expozice azbestu pomocní nového
testu: Mesomark ‐ mesotelin v séru a studie sledující kardiovaskulární rizika a OSAS. Na studii: Časná
detekce mezoteliomu pracují kliniky pracovního lékařství VFN Praha a FN Olomouc spolu s plicními
klinikami ve FN Praha Bulovka a FN Olomouc. Zatím byl nový test vyšetřující sérovou hladinu mesotelinu
použit u asi 250 exponovaných jedinců, u asi 30 nemocných s mezoteliomem a u nemocných s maligním
výpotkem. Studie byla ukončena a probíhá publikování (MUDr. P. Jakubec). Dalším výzkumným
projektem je sledování epidemiologie noční hypertenze u OSAS. Které prováděla akreditovaná
pracoviště spánkové medicíny (2x Praha, 1x Olomouc a Ostrava). Studie byla dokončena, výsledky byly
přednášeny a nyní probíhá příprava publikace (MUDr. M. Hobzová).
5. 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 brožury pro pacienty, údržba
webových stránek)
6. Plán akcí pro rok 2014
ČARO v roce 2014 bude propagovat časnou diagnostiku a boj proti CHOPN při různých odborných akcích:
a) XIX. Mezioborová konference ‐ RAPPL, Karlova Studánka, termín konání 16. ‐ 18. 1. 2014
b) Luhačovické dny, symposiu na téma Bolest na hrudníku, termín konání 28. ‐ 29. 3. 2014
c) II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXIII. Moravskoslezské dny
pneumologie a XII. Tománkův den bronchologie, Olomouc termín konání 18. ‐ 20. 9. 2014
Bude pokračovat publikační činnost v rámci Edice ČARO pro pacienty, je plánované vydání brožury o
syndromu spánkové apnoe.
Dále bude ČARO aktivní v publikační aktivitě v časopisech Medical Tribune, Zdravotnické noviny,
Kazuistiky v pneumologii, Astma, bronchitida, Studia Pneumologica et Phtiseologica, Alergie, Brevíř
respiračních onemocnění. Plánuje se také partnerství v rámci Akčního plánu GARD 2013 – 2014 a
v projektu Healthy and Active Aging. Bude probíhat reedice dosavadních titulů.
a) Valná hromada – členská schůze 18.3.2014 v Praze ‐ Na programu bude bilancování dosavadní
činnosti a výhled do příštích let. Bude projednána transformace občanského sdružení na spolek tak, jak
ukládá nový Občanský zákoník – host JUDr. Lukáš Prudil. Důležitým bodem setkání bude také volba
nového výboru ČARO.
b) Je plánovaná tisková konference o tuberkulóze 24. 3. 2014 v Praze.
c) Účast symposií na Luhačovických dnech a II. Kongresu České pneumologické a ftizeologické
společnosti ČLS JEP, XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XII. Tománkův den bronchologie
v Olomouci.

Zapsal: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
předseda ČARO, o. s.

