Zakládá se
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním

Při vědomi závažnosti, jež představují pro lidskou populaci chronická respirační onemocnění,
rozhodli jsme se spojit své síly a založit Českou alianci proti chronickým respiračním
onemocněním (dále jen „ČARO“), která bude společným a koordinovaným úsilím svých
členů napomáhat zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění v populaci
České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic
Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací WHO.
K tomuto prohlášení se hlásí přípravný výbor ve složení prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,
prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., doc. MUDr. Vít Petrů,CSc.
a doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc., který vznikl z iniciativy dvou organizačních složek České
lékařské společnosti J.E.Purkyně, a to České pneumologické a ftizeologické společnosti
a České společnosti alergologie a klinické imunologie jako koordinátorů činnosti aliance.

Cíle, náplň a formy činnosti ČARO jsou následující:
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zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění (CHRO) v populaci ČR
aktivitami, které zdůrazňují jejich zdravotní, sociální a ekonomický význam a směřují
k jejich prevenci, k časné diagnóze a k účinné léčbě, v níž se vytváří interaktivní vztah
zdravotníků a nemocných,
posilovat existující programy dohledu, prevence a kontroly nad CHRO a ve vzájemné
spolupráci všech svých členů iniciovat a aktivně se podílet na vypracování Národního
programu proti CHRO a jeho realizaci,
informovat o CHRO jakožto významném medicínském problému s výraznými sociálními
a ekonomickými dopady,
šířit informace o závažnosti CHRO,
šířit informace o strategii WHO v boji proti CHRO a při jejím přijímání a realizaci v ČR,
pomáhat při organizování sběru dat o výskytu CHRO, při organizování sběru
epidemiologických dat a při vyčíslení zátěže, které znamenají CHRO pro společnost,
účastnit na akcích sloužících k prohloubení vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotních
pracovníků,
aktivně se podílet na edukaci laiků v oblasti diagnostiky, léčby a prevence CHRO,
posilovat aktivity ve sledování, dohledu, prevenci a kontrole nad CHRO,
spolupracovat při vytváření systému prevence a časné diagnostiky CHRO,
lobbovat za zdravé životní prostředí a nekuřáctví,
vzájemně komunikovat, informovat a podporovat se mezi členy ČARO při jejich činnosti,
spolupracovat při pořádání sjezdů s postgraduálním charakterem,
spolupracovat při pořádání dalších akcí převážně informačního a výzkumného charakteru,
sjezdů, sympozií a seminářů,
vydávat odborné tiskové materiály,
spolupracovat s ostatními národními společnostmi, mj. odbornými společnostmi ČLS JEP
a nadnárodními společnostmi, mj. WHO,
spolupracovat se státními orgány, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou,

Přítomné osoby vyvinou veškerou aktivitu k založení občanského sdružení s názvem Česká
aliance proti chronickým respiračním onemocněním, které bude založeno za účelem
prosazování cílů ČARO.

