Výroční zpráva ČARO za r. 2015
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním – ČARO byla založena v Praze dne 28.
listopadu 2007 jako občanské sdružení v souladu s programem a pod bezprostřední patronací WHO
(Světová zdravotnická organizace). Byl splněn formální požadavek statutu organizace – přechod
z občanského sdružení na spolek. Účetně je ČARO spolkem od 1. 1. 2015. Změnu zajistila právnická
kancelář AK PRUDIL a spol., s.r.o., Brno. Hlavní změna stanov spočívá v možnosti rozhodování per
rolam, což povede k větší flexibilitě jednání. ČARO sdružuje české odborníky, kteří deklarovali
nutnost zvýšení pozornosti věnované vleklým neinfekčním onemocněním dýchacího systému.
Podporu této iniciativě projevilo 20 odborných i laických organizací.
V roce 2015 ČARO pokračovalo v činnosti zaměřené na prosazování zájmů pacientů s plicními
chorobami, pro které distribuovalo brožury o nejčastějších plicních nemocech. Byla vydána další
brožura cyklu ČARO pro pacienty, tentokrát s tématikou zápalu plic. Autor prof. MUDr. Vítězslav
Kolek, DrSc. ji nazval: Co je pneumonie a jak ji překonat.
Kromě toho byl realizován dotisk brožury „ Zdraví plic v Evropě“ Fakta a čísla, která je překladem
malé verze Evropské bílé knihy a seznamuje s hlavními daty o plicních nemocích v Evropě. Kniha
byla rozeslána všem pneumologům, alergologům, ředitelům nemocnic, lázní, pojišťoven a členům
parlamentu ČR.
Dále byl zajištěn překlad „Národního programu boje proti chronickým respiračním
onemocněním“ do anglického jazyka „National Programme for the Fight Against Chronic Repiratory
Diseases in the Czech Republic“. Tento materiálje možno použít při zahraničních setkání GARD.
Byla realizována tisková konference ke Světovému dni TBC, která proběhla v Praze 23.3.2015.
V tiskové zprávě bylo referováno o současných rizicích výskytu tuberkulózy a jejich předcházení.
Představitelé ČARO se přidali dne 7. 12. 2015 k otevřenému dopisu Otevřený dopis předsedům
parlamentních stran, poslancům a poslankyním PSP ČR „Lékaři píši poslancům, aby konečně
zakázali kouření v restauracích“. Spolu s představiteli České lékařské komory, České lékárnické
komory a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku v otevřeném dopise vyzvali poslance, aby přijali
zákon, který zajistí nekuřácké vnitřní veřejné prostory a ochrání tak veřejnost i zaměstnance před
škodlivými účinky pasivního kouření. Bylo žádáno, aby se Česká republika připojila k většině
evropských i dalších civilizovaných zemí, kde jsou nekuřácké veřejné prostory samozřejmostí. Tuto
základní ochranu před tabákovým kouřem požaduje Nařízení EU o tabákových výrobcích 2014/40/EU
a Rámcová úmluva o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace.
ČARO se angažovalo na XXII. Luhačovických dnech pneumologů a alergologů, kde organizovalo
symposium s tématikou: Hemoptýza.
Dále se uskutečnil cyklus akcí Respirační kaleidoskop s tématy dohodnutými mezi ČPFS a ČSAKI,
koordinátorem byl Kolek. ČARO pomáhalo organizovat mezioborovou akci Respiakademie (4. 5.
2015) v Praze zaměřenou na péči o pacienty s různými respiračními chorobami. Akce připomněla
aktivitu Active and Healthy Ageing, kterou propaguje GARD.
ČARO v rámci kampaně Zdravé plíce pro život spoluorganizovalo měření plicních funkcí na volných
prostranstvích (konkrétně v Olomouci v říjnu). O aktivitách ČARO bylo referováno 20. 11. 2015 na
odborné chůzi věnované CHOPN v Lékařském domě, kterou spoluorganizovaly ČPFS, ČOPN a ČAS.
Poslední schůze výboru ČARO se konala 4. 12. 2015 se v hotelu Marriott, V celnici 1028/8, Praha.
Předseda ČARO vystoupil na setkání GARD, které se konalo 3. - 4. 7.2015 v Lisabonu. Byly
prezentovány současné aktivity ČARO, včetně výzkumného záměru, který se zabýval genetikou
předčasné senescence u CHOPN a souvislostmi s dětskými pneumopatiemi. Na setkání navrhl, aby se
příští setkání GARD konalo v Praze. Při volbě místa byl nakonec upřednostněn Irán, konkrétní místo
bude upřesněno. Proběhly volby nového výbor GARD. Nyní zde pracují: Předseda Nikolai Khaltaev,
místopředsedkyně: Arzu Yorgancioglu, členové Jose Rosado-Pinto, Alvaro Cruz a Cherian Varghese.
V rámci vědeckých aktivit byla dokončena anglická publikace o výskytu hypertenze u OSAS. Jde o
výsledky multicentrické studie podporovanou ČARO. V tomto roce byla zahájena příprava další
multicentrické studie věnované metronomické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic.
Aktivity ČARO v roce 2015 jistě přispěly k postupnému plnění vytyčených cílů této organizace.
Účetně bude rok 2015 vyhodnocen po uzávěrce hospodaření a její kontrole pokladníkem.
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