Zápis
Schůze výboru ČARO se uskutečnila 4.12.2015 v Praze v hotelu
Marriott, V celnici 1028/8, v sále Bohemia, v 18.00.
Účastníci: Kolek, Špičák, Pelclová, Hobzová, Petrů, Snížek, Kos
Omluveni: Skřičková
Body jednání:
1) Hodnocení proběhlých aktivit v r. 2015
2) Informace o posledním setkání GARD
3) Navržení akcí na příští rok
4) Informace o stavu konta
5) Projednání způsobu svolání členské schůze v r 2016

1) V roce 2015 se ČARO podílelo na Luhačovických dnech
minisymposiem 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. května) a
dvoudenní akci Standalone v Praze zaměřenou na péči o
pacienty s plicními nemocemi (4.-5.12.). V rámci edice ČARO
pro pacienty byla vydána brožura: Pneumonie, jak ji překonat
(Kolek). 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. na odborné chůzi věnované
CHOPN, kterou spoluorganizovaly ČPFS, ČOPN a ČAS.
2) Poslední setkání GARD se konalo 3. - 4. 7. v Lisabonu. Kolek
tam vystoupil s prezentací současných aktivit ČARO.
Prezentoval také výzkumnou aktivitu, která se zabývá genetikou
předčasné senescence u CHOPN. Na setkání navrhl, aby se příští

setkání GARD konalo v Praze. Při volbě místa byl nakonec
upřednostněn Teherán. Proběhly volby nového výbor GARD.
Nyní zde pracují: Předseda Nikolai Khaltaev, místopředsedkyně:
Arzu Yorgancioglu, členové Jose Rosado-Pinto, Alvaro Cruz a
Cherian Varghese.
3) Pro příští rok bylo navrženo společné symposium v
Luhačovicích na téma: Plicní obstrukce od těhotenství do
senescence (přednášky Kolek, Koblížek, Špičák - Petrů). Petrů
bude do konce prosince informovat o tom, zda se v příštím roce
uskuteční Respirační kaleidoskop a o jeho event. struktuře.
Špičák pozval ČARO k účasti na oslavách 20-let ČIPA.
Konkrétní podobu účasti projednáme s ředitelem Pohunkem.
Členové výboru byli vyzváni, aby se zamysleli nad možnými
vědeckými projekty, které by ČARO mohlo podporovat v
příštím roce (profesionální CHOPN? – navrhla Pelclová). Zatím
se finalizuje publikace o spánkové apnoe u hypertoniků
(Hobzová), začíná studie s metronomickou léčbou
nemalobuněčného karcinomu plic (Skřičková).
4) Stav konta se opět snížil. Přesná čísla budou zveřejněna v
daňovém přiznání.
5) Předpokládá se svolání členské schůze – nejlépe při příležitosti
nějaké jiné akce (výročí ČIPA, kongres ČPFS….). Podrobně
bude projednáváno průběžně. Je možné i hlasování per rolam.
Závěr:
ČARO bylo založeno v r. 2007. Příští rok by měl svým způsobem
připravovat desetileté výročí této aliance. Věřme, že to bude rok pro
ČARO úspěšný.

Zapsal: Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
předseda ČARO

