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Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním
Vážený pane doktore,
obracíme se na Vás, abychom informovali Českou alianci proti chronickým respiračním onemocněním
o nové zajímavé celosvětové kampani nazvané Rok plic a přizvali vás jako partnery do této iniciativy. Cílem
Roku plic je zlepšit povědomí veřejnosti o onemocněních plic, podnítit akce v komunitním prostředí na
celém světě a zasadit se o zdroje pro boj proti onemocněním plic včetně zdrojů na výzkum a výzkumné
školicí programy po celém světě. Klíčovým cílem je začít vytvářet společenské hnutí za lepší informovanost
veřejnosti a kroky v oblasti respiračního zdraví. Stane se tak prostřednictvím podpory kampaně a zapojení
ze strany organizací, jako je Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním.
Kdo organizuje kampaň 2010: Rok plic?
Rok plic organizuje Forum of International Respiratory Societies (FIRS). Členy FIRS jsou Asociación
Latinoamericana del Thorax (ALAT), American College of Chest Physicians (ACCP), American Thoracic
Society (ATS), Asia Pacific Society of Respirology (APSR), European Respiratory Society (ERS), International
Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) a Pan African Thoracic Society (PATS).
Proč organizujeme kampaň 2010: Rok plic?
Sešli jsme se 6. prosince 2009 na světové konferenci pořádané International Union Against Tuberculosis
and Lung Disease v mexickém Cancúnu, vědomi si skutečnosti, že stamiliony lidí na celém světě každý rok
onemocní léčitelným respiračním onemocněním, kterému lze předejít. Podle našeho názoru se na
veřejnosti o onemocněních plic dlouho nehovořilo a je potřeba se sjednotit s jediným cílem – vyjádřit
potřebu lepší informovanosti a opatření v oblasti respiračního zdraví. Proto byl rok 2010 vyhlášen Rokem
plic.
Organizujeme tuto kampaň, protože si myslíme, že nedostatečná informovanost veřejnosti v otázkách
respiračního zdraví výrazně brání pokrokům v diagnostice, léčbě a výzkumu onemocnění plic. Proto
vyhlašujeme rozsáhlou celosvětovou kampaň na podporu veřejné informovanosti. Na myšlenku věnovat se
tomuto důležitému tématu nás přivedli naši pacienti a pacientská sdružení, se kterými spolupracujeme.
Mnohé z jejich problémů, jako jsou opožděná diagnóza, nevhodná časná léčba, potíže získat předepsaný lék
a potíže při jednání s pojišťovnami a vládními úřady, jsou důsledkem této nedostatečné znalosti. Špatná
informovanost navíc brání v podpoře výzkumu v oblasti onemocnění plic a převádění poznatků do podoby
lepších diagnostických metod a účinnější léčby.
Onemocnění plic jsou velmi běžné ve všech skupinách obyvatel a všech věkových skupinách po celém světě
– mají na svědomí 19 % všech úmrtí a 15 % ztracených let života (DALY). Přestože onemocnění plic byla vždy
významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti, jejich výskyt stabilně stoupá, zřejmě v důsledku rychlého
nárůstu rizikových faktorů, jako jsou urbanizace, industrializace, užívání tabáku, znečištění atmosférického
vzduchu a epidemie HIV. Veřejná informovanost a tím i politická vůle věnovat se problémům onemocnění
plic jsou však ve všech ohledech stále velmi omezené.

Co chceme, aby partneři udělali pro kampaň 2010: Rok plic?
Naší představou je, že podstatná část této kampaně proběhne ve spolupráci s odbornými i laickými
organizacemi typu Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním po celém světě, které se
k naší kampani připojí. Kampaň byla celosvětově zahájena 6. prosince 2009 v mexickém Cancúnu během
setkání International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Po zahájení budou všem partnerům
kampaně Rok plic k dispozici obsáhlé materiály na webové stránce www.2010yearofthelung.org. Na
webové stránce Roku plic bude rovněž uvedena celá řada aktivit, do kterých se mohou partneři v průběhu
Roku plic zapojit, od mediální podpory po účast na Světovém dni spirometrie.
Jak poznáme, že kampaň 2010: Rok plic měla úspěch?
Prvotní hodnocení Roku plic se zaměří na procesní hodnocení, jako je počet návštěv na webových stránkách
partnerů, ohlas v médiích a počty partnerů a zemí zapojených do akcí k Roku plic. Jak víte, informovanost
veřejnosti se nezmění ze dne na den. Po roce se ohlédneme za našimi zkušenostmi, a pokud bude
hodnocení příznivé, můžeme se pustit do dlouhodobější práce, jež by vedla ke zlepšené veřejné
informovanosti a změně postojů vlád silných států, například ve formě navýšení financí pro výzkum ze
strany vlády USA a zemí EU.
Těšíme se, že se jako partner k Roku plic připojí i Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním.
Jedná se o důležitou celosvětovou iniciativu a na vašem zapojení záleží náš celosvětový úspěch. Můžete se
stát partnerem Roku plic tím, že se obrátíte na Fran Du Melle z American Thoracic Society na adrese
fdumelle@thoracic.org nebo přímo na webové stránce Roku plic www.2010yearofthelung.org. Těšíme se
na vaše partnerství v této důležité celosvětové iniciativě.
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